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Úvod 

 „Věc je svým jedinečným příběhem. A kdokoli se s takovou věcí setká, nutně do 

tohoto příběhu také vstoupí.― 
1
 

   

Původní význam slova filologie, jak jej připomíná Zdeněk Neubauer ve své „Malé 

rukověti k trilogii J.R.R.Tolkiena―, je láska k logu. Logos, řád, smysl, jazyk. Otevřeme 

nyní filologii mýtu – řád se nám ukazuje ve smyslu předurčenosti, osudovosti, řízenosti, 

ne beznadějného fatalismu ani predestinace, nýbrţ naplnění vlastních úkolů a moţností 

na hranice sil i časovosti, zaujetí místa, které očekává příchod člověka. Smysl je 

zárukou opravdovosti těchto mezních činů a nepochopitelných událostí, boţskou notou 

ve zmatené symfonii prokletých a poţehnaných. Jazyk je nástroj mýtu, písmo, jímţ jsou 

namalovány negramotným pisatelem, vedeným rukou andělovou, zákony, prostředek 

sdílení a tedy přímé dveře k proţívání mytické předurčenosti.  

„Prvotním projevem smyslu v jazyce je zpěv a vyprávění.―
2
Jazyk – nejpozdější a 

nejexaktnější ze slov, která pouţíváme pro překlad logu – není nástrojem sám o sobě. 

Člověk je povaţován za moudrého, ať uţ ve smyslu fylogenetickém či ontogenetickém, 

aţ v okamţiku, kdy dosáhne schopnosti pouţívat jazyk. Uţívá jej, aby obsáhl vše 

rozumné, co jej činí člověkem, ale ještě dříve jej začne pouţívat k pojmenování a 

vyzdviţení toho, na co rozum nestačí.  

Oheň!, vykřikli první lidé u pahýlu doutnajícího stromu do ticha před bouří. Mami!, 

bývá prvním slovem nového člověka, pojmenování pro to, co bylo jeho veškerenstvem 

ještě předtím, neţ se jím stalo světlo a kámen. První slova jsou otazníky vznesenými 

v údivu nad mocí, jíţ člověk nerozumí, které je zcela podřízen. První věty jsou 

vzrušeným sdílením poznání této moci. První příběhy jsou jejím projevem 

v přirozenosti lidské existence.  

Arda je zemí utkanou z mýtů. Je uskutečněním snu, ať uţ fakticky, v podobě 

mnohasvazkové knihovny podepsané John Ronald Reuel Tolkien, či opět mytologicky, 

jako mýtus o člověku svého věku a své předurčenosti, Syna člověka vrţeného do světa, 

v němţ se zpívaný a sdílený mýtus ztratil a nahradila ho osamělá slova hořkosti, 

zklamání a bezvýchodnosti. Mýtus, který vyvstal v odpověď na volání po porozumění, 

ztraceném spolu s kolektivním proţíváním Radostné zvěsti, a po vyprávění o době, kdy 

bezvýchodnost vlévala oheň do ţil a věštila dobrou smrt.  

Z těchto dvou tónů vzešla hudba Ainur, která stvořila svět. Na ně nikdy 

nezapomněla, ony se v ní bez ustání ozývají znovu a znovu a dávají tak vyrůst dalším 

a dalším příběhům – ne však uţ obyvatel Ardy, ale jejích návštěvníků, dědiců jejího 

Království. Nás samotných, dětí bez mýtů. 

                                                 
 
1
(NEUBAUER, Zdeněk: Do světa na zkušenou. O cestách tam a zase zpět. Straky na vrbě, Praha 2010. 

57) 
 
2
(NEUBAUER 2010, 20) 
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1. Spisovatel 

1.1. Život
3
 

John Ronald Reuel Tolkien se narodil 3. ledna 1892 v jihoafrickém Bloemfonteinu, 

jenţ byl toho času hlavním městem Oranţského svobodného státu. Kvůli zdravotním 

problémům matky se s ní a s mladším bratrem Hilarym Arthurem Reuelem přestěhovali 

v roce 1895 do Anglie, odkud oba jeho rodiče pocházeli. Zpočátku ţil u příbuzných 

(název farmy, Bag End, se později připomene v Hobitovi). Krátce nato ale Tolkienův 

otec, který zůstal kvůli práci v Africe, zemřel na revmatickou horečku, a Mabel 

Tolkienové a jejím synům započaly krušné časy.  

Odstěhovali se do Birminghamu, kde ţila rodina matky. Základy vzdělání, a to jak 

přírodovědného, filologického, získal právě od matky. A byla to matka, kdo nejhlouběji 

a nejintenzivněji také předurčil jeho náboţenské cítění. V roce 1900 konvertovala spolu 

se sestrou navzdory odporu zbytku baptistické rodiny ke katolictví. Její brzká smrt 

(o čtyři roky později) se v Tolkienově podvědomí zapsala jako výsostný závazek 

zachování katolické víry, o čemţ vypovídá například Tolkienův výmluvný dopis synu 

Michaelovi na téma ztráty víry
4
. 

Výchovy bratrů Tolkienových se ujal birminghamský páter Francisco Xavier 

Morgan, který katolické směřování v myšlení mladého Johna Ronalda pevně utvrdil.  

Navzdory rozdílnému vyznání a věkovému rozdílu navázal v 16 letech Tolkien vztah 

s o tři roky starší Edith Brattovou, svou budoucí manţelkou. Tento vztah překoná odpor 

pěstouna, tříleté odloučení, obě světové války a završí se (vedle čtyř dětí – Johna 

Francise Reuela, Michaela Hilaryho Reuela, Christophera Johna Reuela a Priscilly) 

jedním z nejláskyplnějších epitafů, který se kdy objeví na náhrobním kameni manţelů: 

Beren a Lúthien. 

V roce 1915 promoval na Oxfordské univerzitě v oboru anglistika a srovnávací 

filologie, aby se oţenil a o půl roku později byl nasazen v zákopech první světové 

války. Aktivně se účastnil bitvy u Sommy, kde se nakazil zákopovou horečkou a 

koncem roku se proto vrátil do Anglie. Na frontě ztratil dva ze svých tří nejlepších 

přátel, mnoho známých, kamarádů, vrstevníků. Právě tam se spolu s myšlenkou 

„únikové literatury―, jak ji popíše ve svém pozdějším eseji O pohádkách, o němţ 

pojednává příslušná kapitola, zrodí i první záblesky jeho mytologického myšlení a první 

tóny příběhů, které ho neopustí po zbytek ţivota (jeden z nejstarších dochovaných 

rukopisů, báseň, v níţ se mimo jiné vyskytuje „sedmero jmen Gondolinu―, je psaný na 

zadní straně směrnice o pořadí vojenské zodpovědnosti). V zákopech Velké války 

začalo svítat nad vlnami Ardy.   

Většinu následujícího roku strávil zotavováním, do války se uţ aktivně nevrátil. Do 

roku 1918 působil jako důstojník  v zázemí. 

Po válce pracoval na New English Dictionary (dnes Oxford English Dictionary) 

a pokračoval v akademickém působení na univerzitě v Leedsu. Zde také dosáhl titulu 

profesora. Roku 1925 se vrátil do Oxfordu, s nímţ je od té doby jeho jméno nerozlučně 

svázáno. Působil jako profesor anglosaštiny, nějakou dobu byl i děkanem fakulty, od 

roku 1945 aţ do odchodu na penzi v roce 1959 na Merton's College pak jako profesor 

anglického jazyka a literatury. Poté, co ukončil univerzitní kariéru, věnoval se tvorbě 

                                                 
3
  (CARPENTER, Humprey: J.R.R.Tolkien - Ţivotopis. Mladá fronta, Praha 1993) 

4
 (CARPENTER, Humprey (ed.): The Letters of J.R.R.Tolkien. Allen & Unwin, London 1981.) 
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i redakci svých starších prací, a to především v Bournemouthu v jiţní Anglii. Zemřel 

necelé dva roky po smrti své ţeny v roce 1973, ozdoben Řádem britského impéria. 

1.2. Práce 

J.R.R. Tolkien je autorem nesčetných jazykovědných a literárně historických 

publikací, mezi nimiţ dominuje okruh staré a střední angličtiny. Podle Neubauera 

Tolkien zásadním způsobem reformoval způsob výuky anglické literatury na Oxfordu 

a prosadil obor anglická filologie, jiţ povýšil na úroveň filologie klasické
5
. Roli staré 

řečtiny přejala vikingská islandština, roli klasické latiny stará angličtina a středověké 

latiny potom střední angličtina. Z toho vyplývá, ţe „klasické―, tedy filologického 

zkoumání hodné, končilo pro Tolkiena zhruba u Geofreyho Chaucera (kterému věnoval 

monografii). Velkým tématem, jemuţ se věnoval jako překladatel, editor i literární 

teoretik, pro něj byl staroanglický hrdinský epos Béowulf (blíţe v následujících 

kapitolách). 

K vydání připravil některá díla anglické středověké prózy i poezie, mezi jinými 

zmíněného Béowulfa či středoanglickou báseň Sir Gawain a Zelený rytíř. 

Překladatelsky a editorsky se podílel na anglickém vydání Jeruzalémské bible z roku 

1966.  

Pokud jde o prozaické dílo, byl Tolkien do jisté míry vydavatelsky nevděčným 

autorem. Práce mu šla i přes jeho ohromnou píli pomalu, texty často přepisoval, 

upravoval, vytvářel dubletní verze s drobnými úpravami a odmítal vydávat své texty, 

dokud je sám neměl za dokonalé. To je z části příčinou skutečnosti, ţe za jeho ţivota 

byl vlastně vydán jen zlomek vší jeho práce. Část z prací stojících na pomezí odborné 

a krásné literatury, například komplikovaný epos psaný v aliteračním verši - Návrat 

Beorhtnothe, syna Beorhthelmova (který zařadilo nakladatelství Mladá fronta do svého 

výboru Tolkienových prací pod názvem Příběhy z čarovné říše, vydaného v roce 1997), 

se objevila pouze v odborných časopisech, tento v 6. vydání Essays and Studies by 

members of the English Association. Zmíněný soubor publikovaný Mladou frontou 

představuje českému čtenáři také řadu Tolkienových krátkých pohádkových próz, které 

vycházely spíše nesystematicky (jako například Sedlák Jiljí z Oujezda, v originále 

Farmer Giles of Ham), jiné Tolkien doprovázel teoretickými esejemi, jejichţ platnost 

pohádkami dokládal (takto vydalo v roce 1964 nakladatelství Allen & Unwin dlouho 

připravovaný soubor Tree and Leaf, který lze pokládat za východisko veškeré další 

Tolkienovy prozaické tvorby). 

Pohádky jsou vůbec významnou sloţkou Tolkienova tvůrčího ţivota. Většina z nich 

vznikla spontánně pro pobavení jeho vlastních dětí (k této okolnosti se hrdě hlásí 

i autorka současné nejúspěšnější pohádkové série, Joanne Rowling. Zda si je vědoma 

návaznosti, kterou tím naznačuje, a vyuţívá ji ve prospěch marketingu, ponecháme 

stranou). Tak se zrodil například Tulák Rover, Tom Bombadil, který pronikl do 

Středozemě, a vyvstaly tak i Dopisy Děda Mráze (poněkud nešťastný překlad do češtiny 

nepřeloţitelného „Father Christmas― se někteří recenzenti pokoušeli zmírnit „Vánočním 

dědečkem―. První evokuje čtenáři, zejména tomu, jemuţ se první a jediné vydání této 

knihy v češtině nabídlo v polovině devadesátých let, zcela jiný kulturní okruh 

a způsobuje dezinterpretaci, druhé působí poněkud chabě a sentimentálně). Ty jsou 

mimo svou nepopiratelnou literární kvalitu, v níţ se zrcadlí i ozvuky dobového napětí 

předválečné Evropy, avšak nikdy na úkor povzneseného humoru doplněného 

                                                 
5
(NEUBAUER 2010, 20) 
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o mytologicko-folklorní prvky, také spíše vzácnou moţností, jak se český čtenář můţe 

lépe seznámit s Tolkienovou celoţivotní zálibou – s jeho výtvarnou tvorbou. Dopisy, 

které posílal svým dětem po mnoho let v období před Vánoci a podepisoval 

roztřeseným rukopisem Father Christmas, doplňoval o vlastní kresby barevnou tuší či 

akvarelem. Tolkien zpracoval perem a štětcem i mnoho dalších námětů ze své prozaické 

tvorby.  

1.4. Interpretace 

Pokud jde o výklad jeho díla, sám autor byl neúnavným korespondentem, který 

neváhal vytrvale odpovídat na stohy dopisů, ať uţ šlo o nakladatele (Allen & Unwin, 

oba pánové zapálení čtenáři, z nichţ obzvláště pan Stanley Unwin stal se pečlivým 

a nadšeným kritikem), přátele, kolegy z univerzity, nebo zcela neznámé čtenáře, kteří 

nacházeli v propracovaném systému příběhů z Ardy nové a nové otazníky
6
. Tolkien tak 

utvářel své vlastní představy a ustavoval nové zákony v Ardě patrně jaksi 

„crowdsourcingově― - ať uţ šlo o upřesňování časového rozvrţení příběhů, povahu a 

příbuzenstvo postav či jejich osud mimo rámec vydané beletrie, či o jeho účast na 

pojmenovávání jednotlivých kusů dobytka ve skutečném stádě, které skutečná anglická 

farmářka pojmenovala Rivedell – Roklinka
7
 . 

Nejzvídavějším spolupracovníkem v oblasti středozemského bádání se zřejmě 

přirozeně stal Tolkienův syn Christopher. Z korespondence se zdá, ţe jejich vztah se 

obzvláště prohloubil během Christopherova nasazení na frontě 2. světové války, kam 

otec synovi zasílal první zlomky vznikajícícho Pána prstenů. Christopher se rovněţ stal 

oddaným editorem Tolkienovy pozůstalosti a vydavatelem jeho nedokončených děl 

(česky například Silmarillion, Nedokončené příběhy, Húrinovy děti, vše vydala Mladá 

fronta).  

Poměrně kriticky přistupoval Tolkien k vnější interpretaci svého díla. V zásadě se dá 

říci, ţe jí spíš důsledně předcházel. Choval velmi hluboký odpor k tomu, aby krásná 

literatura byla posuzována optikou autorovy biografie.  

Pokud jde o alegorii, byla pravděpodobně jádrem sporu mezi Tolkienem a jeho 

tvůrčím přítelem C.S.Lewisem (zmíněn bude v příslušné kapitole). Tolkien se bránil 

uplatňování alegorických výkladů na své dílo a zejména pak na Pána prstenů. 

Vzhledem k období, kdy román vyšel (záhy po 2. světové válce), samozřejmě takových 

snah vytanulo mnoho, avšak je důleţité říci, ţe se jedná spíše o dezinterpretace v tom 

smyslu, ţe za Pánem prstenů hledají další, skutečný příběh. O tom, co Tolkien v rámci 

pohádkové (či obecně „fiction―, jak zní anglický výraz pro beletrii) tvorby povaţoval za 

skutečné, blíţe pojednám v oddílu O pohádkách. Je také nutné podotknout, ţe Tolkien 

vnímal Pána prstenů jako historické dílo odehrávající se ve fiktivním světě a sebe jako 

jakéhosi historika či barda.  

Svůj přístup k alegorii objasnil poměrně důkladně v několika dopisech, nejšířeji 

potom v dopise Allenu Unwinovi z července 1947
8
. Tolkien píše, ţe dějiny obecně 

nesou v principu velmi podobné rysy a fenomény. Jejich aktéři nejsou postavy románu, 

nýbrţ individuální jedinci, kteří dějinné události také individuálně, nečernobíle 

proţívají. Tito jedinci jsou zatíţeni rozhodováním (z jejich pohledu samozřejmě 

vnímaném jako nedějinné), které je nepředvídatelné a určující. Souboje Dobra a Zla, 

                                                 
6
 (TOLKIEN in: CARPENTER 1981) 

7
 (TOLKIEN in: CARPENTER 1981, 422) 

8
 (TOLKIEN in: CARPENTER 1981, 121) 
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jaký představuje román, jsou jen fázemi průběhu dějin. Pokud jde o alegorii, ta se 

nejlépe setkává s příběhem v Pravdě – v ţivotě samotném (ne v tom smyslu, ţe by 

fiktivní příběhy nebyly skutečné, ale v tom, ţe skutečné události nemohou popsat – 

vycházejí opět pouze samy ze sebe). V této pasáţi Tolkien pravděpodobně naráţí na 

(podle něj) nejdokonalejší alegorii všech příběhů na úrovni souboje Dobra a Zla, jak ji 

přiblíţí v eseji O pohádkách – na příběh evangelia. V dubnu 1956 Tolkien v jiném 

dopise dodává, ţe ústředním bodem příběhu není ani tak válka samotná, jako to, co 

odhaluje na lidských charakterech pod tlakem Smrti a Nesmrtelnosti, tajemství lásky a 

předurčenosti, která se neodhalí dříve, neţ je příběh završen
9
. 

Na jiném místě
10

 Tolkien uvádí, ţe v jeho příběhu (myslí se Pán prstenů) neexistuje 

skutečné Zlo – to by byla „absolutní nula―. Existuje pouze zvrácenost proti přirozenému 

řádu, kterou představuje Sauronova touha překonat Stvořitele a stát se uctívaným 

Vládcem-Bohem.  Tématem příběhu se tak stane svoboda rozhodnutí, které není předem 

vyváţeno ani osvětleno, nýbrţ pohybuje se na hraně zmatení světla a stínu, protoţe 

taková je moc Sauronova. V tomto ohledu lze říci, ţe Pán prstenů je dějinnou alegorií 

pádu a vzestupu člověka, avšak ničím bliţším ani určitějším. 

1.5. Pohádky 

Tolkienův přístup k tvorbě imaginárních světů do značné míry předznamenává jeho 

zevrubné studium pohádky, avšak dokonce i na poli teoretizování o tomto ţánru zůstává 

hravým a pozorným divákem, neodkládá prozaickou formu vyjádření, jako by 

přednáška věnovaná pohádce musela jaksi nést její atributy, protoţe tehdy se snad stane 

skutečnou a přesvědčivou.  

Esej O pohádkách vznikla původně coby výroční přednáška na paměť skotského 

literáta, antropologa a především sběratele folkloru a pohádek Andrewa Langa v roce 

1939, neznamená to ale, ţe by Langovu přístupu k látce byla jakkoli poplatná, jak 

rozvedu dále. Zároveň z datace vzniku této práce můţeme i dobře vyčíst něco 

o Tolkienově vlastní tvorbě – k pohádkám se vyjádřil v době, kdy se plně ponořil do 

práce na Pánu prstenů, a zřejmě pod vlivem vlastní tvorby svůj názor korigoval. Není 

zřejmé, zda proto, ţe mu tvorba umoţnila nahlédnout hlubší aspekty vnímání pohádek, 

nebo proto, jak jsem nastínila výše, ţe se jeho vlastní „pohádka― vymkla kontrole.  

Od jazykového rozboru anglického výrazu pro pohádku
11

dostává se ke kritice 

nejčastějšího pohádkového typu na Britských ostrovech, příběhům „květinkových víl 

a vznášejících se šotků s tykadélky, které jsem tolik neměl rád uţ jako chlapec a které 

pak nesnášely zase moje děti,―
12

 neboť právě ti podle něj odstupují od skutečné 

„nadpřirozenosti― a stávají se jen jakousi utiskovanou formou neobyčejnosti, 

zastrašenou rozpínavou civilizací za stébla trav, tam, kde se ukrývat mohou, ale – byli-li 

by skutečnými bytostmi příběhů z Elfie, země daleké, nedostupné, vábivé a divoké – 

nemusejí. 

Podmínkou pohádkového příběhu je přítomnost a platnost kouzla. Ať uţ má příběh 

jakékoli pozadí, ať uţ moralizuje, podněcuje fantazii, satiricky komentuje nebo jen 

uvádí v dobrodruţství, pravidlo kouzla nesmí být porušeno, je to hranice, jenţ pohádku 

utváří i vymezuje a je to nepojmenovaný činitel všech dalších pohádkových aspektů. Je 

                                                 
9
 (TOLKIEN in: CARPENTER 1981, 246) 

10
 (TOLKIEN in: CARPENTER 1981, 243) 

11
„Fairy-tale―, tj. v doslovném překladu „vílí― či „elfí― příběh, Tolkien uţívá častěji (patrně pro odlišení a 

zdůraznění významového posunu „fairy story―. 
12

 (TOLKIEN, John Ronald Reuel: Netvoři a kritikové a jiné eseje. Mlada fronta, Praha 2006. 133) 
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to veliké tajemství, které je nedotknutelné. Nelze je obejít pod zástěrkou snění, nelze je 

překonat ničím, co stvoří lidská ruka (jako je tomu například u Lewise Carrola v prvém 

a u Herberta George Wellse v druhém případě). Vše, co se v pohádce předkládá, musí 

být kladeno jako skutečnost – nejde o nastolování zjevné lţi, nýbrţ o spřádání zjevné 

věrohodnosti, která přiměje čtenáře touţit dozvědět se, co nastalo potom, a uchrání ho 

nutnosti obelhávat sebe sama a vynucovat v sobě víru v neskutečné.  

Tolkien rovněţ upozorňuje na přehnanou snahu antropologie a folkloristiky vyčíst 

z pohádek cokoli jiného, neţ příběhy, od historických faktů po jazykovědné studie 

(podobně, jak rozvedu dále, se postavil i k obraně mýtu). Ke všem těmto účelům lze 

pohádku pouţít, avšak nelze pak očekávat, ţe se nám zároveň vyjeví její pravé jádro. 

Navíc nejasná distinkce mezi mytologií, náboţenstvím a lidovou slovesností by měla 

být jasným varováním před absolutizací. Na příkladu příběhů o bohu Thorovi ptá se zde 

Tolkien: byly tu dříve zčásti komické lidové příběhy o buranském sedlákovi, vidiny 

divokého hromotluka působícího hřmění v horách, nebo jen posvátná úcta před bohem 

samotným? A odpovídá: patrně tu byly všechny naráz a do jisté míry (jak, zůstává 

zahaleno propastí věku) se ovlivnily navzájem. 

Skutečné utváření a chápání pohádek (a tady patrně můţeme domyslet, ţe Tolkien lpí 

na onom předešlém nenápadném smísení mytologické a pohádkové látky) je pak úzce 

spjato s moţnostmi jazyka samotného. Tvůrčí síla, daná člověku, ať uţ vznešenému, či 

padlému (tomu, jenţ pohádkovou zemi ničí, překrucuje), spočívá v kvalitách 

a vlastnostech, které jednotlivým atributům postupně se rodícího obrazu přiřkne (v 

nejzákladnější rovině v podobě adjektiv, mocných nástrojů vyprávění), aţ ty jej 

kompletují, dávají mu sílu a především jej vyzdvihují jako nové a pravé dílo nového 

a svébytného Stvořitele. Právě moţnost sloučení aspektů, které nejsou součástí jeho 

přirozené (a tedy přijímatelé a uvěřitelné) reality jest jednou z klíčových ingrediencí 

pohádky – fantasií. Skutečná fantasie, nikoli její zpronevěra v podobě Snu či Iluze 

(které nás v nejpalčivějším útoku zasáhnou například při sledování dramatu, v němţ 

jsme opět nuceni násilně podstoupit převrat ve své vlastní důvěře v hodnověrnost 

příběhu, který se honosně vzdává aspirace na skutečnost, aby byl pouhou její 

napodobeninou – a takto byl veleben), je pak téměř nutností, vycházející z povahy 

samotného Stvoření, jeţ si ţádá dalších pokusů a výprav na neprobádaná pole, vţdy 

v rámci sebe samého, ale s moţností původnosti. Aplikujeme-li tento argument na Pána 

prstenů, jeví se patrně: je stvořen fantasií a vyţaduje přistoupení na ni, ale sám o sobě, 

v celku všech jednotlivých dramat, je svrchovaně lidským příběhem. Nejde tu 

o zasazování skutečných, ve smyslu jiţ proběhlých příběhů osvědčených skutečnou 

historií do kulis atraktivnějších a propracovanějších, neţ jaké můţe poskytnout ono 

kritizované divadlo. Ne, je to plán mnohem důslednější, ale i svobodnější – je to 

aplikace nejvlastnějších lidských atributů, nejvnitřnější mytologie člověka jako 

takového, a to v prostřední, které se vyjevení všech jeho kvalit jeví jako nejčistší, 

nejsurovější a nejpřirozenější (Catherie Madsen v eseji o přírodním náboţenství 

u Tolkiena dokonce rámec utvářený ideálním a nepřekonatelně krásným světem Ardy 

označila za moţného původce religiózní atmosféry celého příběhu
13

). „Uţ ve 

starobylosti je půvab,―
14

praví autor, a o několik řádek dál: „(...) ani hrůza, ani krása, ale 

ohromná propast času.― A tento půvab starobylosti dodává i svým postavám a bitvám.  

                                                 
13

(MADSEN, Catherine: „Light from an invisible lamp―: Natural religion in The Lord of the Rings. In: 

CHANCE, Jane (ed.): Tolkien and the Invention of the Myth. The University Press of Kentucky, 

Lexington, Kentucky 2004. 35-47) 
14

 (TOLKIEN 2006, 148) 
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Klíčové příkazy a zákazy, které často představují hybnou sílu pohádkových příběhů, 

jsou podle Tolkiena zapomenuté reminiscence dávných tabuizovaných témat, 

nepřekročitelných dokonce ani v měřítcích oné propasti. Zůstávají, aby byly 

nepochopeny, aby vyzývaly a sváděly na scestí, jako „zamčená dvířka kynou jako věčné 

Pokušení.―
15

 

Existuje nějaká zásadní souvislost mezi dětmi a pohádkami, nebo přesněji, existuje 

důvod, aby byla silnější neţ mezi pohádkami a dospělými? Podle Tolkiena vychází ke 

škodě své tvorby mnoho moderních autorů (a zčásti zahrnuje i zmiňovaného Langa) 

z předpokladu, ţe pohádky jsou vhodné pro děti, neboť ty jsou schopny bezpodmínečné 

literární víry. Nejde tedy vpravdě příliš o děti samotné, jde o naplnění určitého 

stereotypu „vykázání pohádek do dětského pokoje,―
16

 přičemţ se jaksi mimoděk 

vyuţívá některých schopností či neschopností potenciálního čtenářstva. Dospělí jsou 

podle těchto autorů schopni pohádky vnímat, avšak spíše ze sentimentu. Avšak děti jsou 

stejně tvrdými kritiky skutečného a neskutečného, jakými mohou být dospělí. Andrew 

Lang se podle Tolkiena dopustil chyby, kdyţ vkus dětských posluchačů ztotoţnil s 

„vkusem nahých předků před mnoha tisíci lety,―
17

neboť o jejich posluchačské 

schopnosti a dalších intelektuálních mocnostech víme pouze tolik, ţe vedle pohádek 

nám odkázali i mnoho dalších atributů, které děti přijímají s větší či menší oblibou do té 

míry, co dospělí (vědy, literaturu). Vše tedy pravděpodobně náleţí kaţdému – 

a kaţdému na jeho úrovni.   

Srovnáme-li literární sloh Tolkienova Hobita a Pána prstenů, není pochyb, ţe kaţdé 

z děl bylo určeno jinému publiku. Hobit je do jisté míry poplatný soudobé pohádkové 

tvorbě (tedy tvorbě pro děti!) v Anglii – oplývá mnoţstvím drobnokresebných pasáţí, 

nepříliš propracovaných postav, příběhem otevřeným z blahobytu a do blahobytu se 

navracejícím, nicméně v jedné věci předznamenává spíše současnou dětskou literaturu 

(nikoli v Tolkienovském slova smyslu pohádkovou) – klade před své postavy morální 

úlohy ne nepodobné ţivotní realitě čtenářově, a nechává je střídavě uspět i selhávat 

a bilancovat – tak jako je tomu například u Harryho Pottera. Oproti tomu Pán prstenů 

se svým epickým záběrem, psychologickou propracovaností i náročnějším jazykem jistě 

obrací spíše k dospívajícímu či přímo dospělému čtenáři. Podle Tolkiena nicméně 

samozřejmě splňuje atributy pohádky, oné hájené, mytologicky laděné, tajemné a na 

věky vzdálené ságy.  

Na svém vlastním příkladu Tolkien dokládá, ţe nezáleţí ani tolik na věku, nýbrţ spíš 

na povaze čtenářově – zda je jeho mysl nakloněna pátrání v „zemi Faerii―, či nikdy 

nebude. Domnívá se, ţe celkově přijímaný předpoklad o vymezení pohádkové tvorby 

dětem vychází z ideálu „pokorného a nevinného srdce dítěte―, které je prý cestám po 

Faerii lépe uzpůsobeno. Se zadostiučiněním si ale zapůjčuje slova Chestertonova, který 

varuje před nekritickým nadhodnocováním a překrucováním těchto kvalit v nadměrnou 

naivitu: „Děti totiţ,― říká Chesterton v návaznosti na reakci dětí na pohádku Modrý pták 

„jsou nevinné a milují spravedlnost, kdeţto většina z nás je zkaţená a dává přednost 

slitování.―
18

 Pohádky jsou tedy určeny rovněž dětem, a to v té podobě, aby je spíše 

přerůstaly, neţ aby jejich intelekt podceňovaly. V tomto ohledu Hobit daný ţánr 

naplňuje dokonale. Ať uţ předloţen dětem v jakémkoli věku, nezůstane zcela 

                                                 
15

 (TOLKIEN 2006, 149) 
16

 (TOLKIEN 2006, 150) 
17

 (in: TOLKIEN 2006, 153)  
18

 (in: TOLKIEN 2006, 156) 
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nepochopen, ale bohatství jeho jazykových i tématických prostředků je tak 

nevyčerpatelné, ţe nebude ani zcela uchopen (a tedy zahozen). 

Hlavními funkcemi pohádek jsou podle Tolkiena Obnova, Únik a Útěcha
19

. Utíkat 

lze samozřejmě dvěma způsoby, avšak Tolkien se nařčení ze zbabělého úniku realitě 

brání – únik, v němţ si uvědomujeme absenci některých kvalit „své― reality je jen 

moţností postavit se k ní lépe, či se nadechnout k jejímu přijetí. Podobně „únikářsky― 

chová se prý i Chesterton, kdyţ nabízí čtenáři nevšední pohled na známé šedé město 

okořeněné svůdnou institucí zvanou Mooreeffoc, jenţ se ukáţe při bliţším zkoumání být 

prachsprostou kavárnou (Coffeeroom) viděnou zrcadlově. Nicméně tento útěk není 

úplný a je zatíţený stálou přítomnou hrozbou, ţe se kavárna v kaţdou chvíli vyjeví. 

Skutečný útěk je ten, kde si dovolíme vymazat pro nějaký čas existenci kaváren 

z povrchu země. Zvláštní je, ţe jako příklad předmětu, který v únikové literatuře docela 

dobře můţe chybět právě proto, ţe je tak zanedbatelně šedý a bezvýznamně neestetický, 

je uvedena pouliční lampa, která se v díle Tolkienova blízkého přítele a nezdolného 

kritika C.S.Lewise objevuje ve zcela klíčové úloze, vzdor vší logice (a pro nejmenší 

čtenáře jistě aţ mírně dadaisticky), a to v díle dětské literatury pro dvacáté století 

zásadním, v Letopisech Narnie, kde vévodí právě jako spojovatel tohoto světa a toho, 

do něhoţ se utíká. Hodnotit Lewisovo dílo v celé jeho plnosti a ve srovnání s Tolkienem 

není v rozsahu této práce moţné, nicméně bude ještě zmíněno a zde povaţuji za 

případné tuto skutečnost zmínit.  

V tomto směru pak Únik do jisté míry souvisí s Útěchou. Není zbabělým zavřením 

očí nebo ukolébáním ke spánku (coţ jsou ovšem taky standardní formy rozuzlení 

některých pohádkových příběhů, které Tolkien důsledně vyřazuje ze svého okruhu 

pohádek, protoţe podlamují důvěru čtenářovu a znehodnocují jejich pravost), byť je 

pravda, ţe právě tento aspekt jeho tvorby můţe být předmětem potenciálně nejsilnější 

kritiky. V Tolkienově (přinejmenším teoretickém) podání jde o útěchu 

eukatastrofickou
20

 – o moţnost konečného, nadlidsky dobrého, vpravdě v poslední 

chvíli přicházejícího rozuzlení, o zásah shůry, o náhodu nebo slitování v posledním 

okamţiku, tedy v přeneseném smyslu nejvlastnější a nejhlubší poslání pohádky jako 

takové, o zprávu o zázraku a v přeneseném slova smyslu o dobrou zprávu, evangelium. 

Domnívám se, ţe zejména na souladu Úniku a Útěchy v tolkienovském slova smyslu 

stojí síla a údernost příběhů  prózy pro děti od Joanne Rowlingové.  

V evangelijní podobě potom pohádka představuje také nejzazší, Velký únik, Únik 

před Smrtí, znázorněný v příběhu splňujícím par excellence všechny předpoklady 

pohádkového příběhu (bez souzení jeho pravosti, která byla jistě pro Tolkiena 

neoddiskutovatelná – ovšem na jaké úrovni skutečnosti?) pro dospělé – v ţivotě Jeţíše 

Krista. 

„Kristovo narození je eukatastrofou historie Člověka. Vzkříšení je eukatastrofou 

příběhu Vtělení. Tento příběh začíná a končí radostí. On především má v sobě 'vnitřní 

konzistenci reality'.―
21

 

Konečně Obnova, spojená s pohádkami, se nejúţeji vztahuje k jeho názoru na 

modernitu jako takovou a zejména v literatuře. Tolkien se nijak netajil svým obdivem 

ke staré literatuře a nepříliš vřelým vztahem k literární moderně, byť je samozřejmě 

v jistém směru jejím zástupcem (a v jiných zas jejím Donem Quijotem, jak bude 

                                                 
19

 (TOLKIEN 2006, 163) 
20

 (TOLKIEN 2006, 171) 
21

 (TOLKIEN 2006, 173) 
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popsáno). Výmluvně se vyjadřuje na úkor svého kolegy z Oxfordu, který vítá nově 

vznikající průmyslovou zónu jako cosi, co má přinést ospalému akademickému městu 

oţivení, v tom smyslu, zda onen vzdělanec povaţuje automobily za ţivější koní či 

komíny za ţivější chodců
22

. Tolkien velmi usilovně poukazuje na stav umění 

a vyprávění příběhu ve dvacátém století: 

 

„(...) zděděné bohatství můţe skrývat nebezpečí nudy nebo úzkostlivé snahy být 

původní, coţ můţe naopak probouzet nechuť ke krásné kresbě, jemnému vzoru 

a 'pěkným' barvám, anebo vést k pouhému zpracování starých látek a jejich 

rafinovanému a necitlivému vyumělkování. Skutečná cesta z takové zemdlenosti však 

není věci učinit záměrně nemotornými, těţkopádnými či znetvořenými, ani všechny 

beze zbytku temnými a nelítostně násilnými.―
23

  

 

Odpověď je nabíledni, je jí uvědomění si starých hodnot, coţ můţe znít jako klišé, 

avšak ve světle toho, co bylo řečeno o pohádkách (ţe by měly vyjadřovat a dotýkat se 

nejvlastnějších lidských hodnot a otázek, aby jejich vyprávění uvádělo člověka do stavu 

víry, důvěry, útěchy, ţe jsou v tomto ohledu příbuzné s mýty, ţe popisují a ukládají 

nedotknutelná tabu, ţe jsou podmíněny existencí vyššího řádu skutečností, kouzla 

a eukatastrofického rozuzlení, jenţ jsou do jisté míry přenesenými tajemstvími víry), je 

zřejmé, jak mnoho tento poţadavek vyjadřuje. Je to výzva k návratu k původnosti, snad 

aţ k oněm lehce dezinterpretovaným „nahým předkům―, k jednoduchosti 

mytologického vyprávění. A tak - dřív, neţ se zcela oddáme postmodernímu zmatení 

smyslů, 

 

„(...) je nám třeba obnovy. Měli bychom opět pohlédnout do zelené barvy a nechat se 

vyburcovat (ne však oslepit) modrou a ţlutou a červenou. Měli bychom potkat kentaura 

a draka a pak moţná znenadání, jako dávní pastýři, spatřit ovce, psy, koně – a vlky. 

K této obnově nám pomáhají pohádky.―
24

 

 

Obnova podle Tolkiena je vlastně nejúplnějším naplněním Útěchy a Úniku a zároveň 

v sobě skrývá plamen touhy a víry, který pohádky ţiví. Je to ta jejich stránka, která 

probouzí skrytou odvahu čtenářovu, která v něm vyvolává nejen pocit ztotoţnění 

s hrdiny, nýbrţ přímo touhu stát se jejich sekundanty, je to nejintenzivnější ozvuk mýtu, 

je to vzplanutí hrdinské krve a šumění hlubokých lesů, řev draků a ticho, při němţ tančí 

víly. Jsou to téměř jungiánské archetypy, po kterých moderní čtenář, stejně jako ten 

před dvěma či pěti sty lety prahnou.  

„Obyvatel tichých a úrodných planin se můţe doslechnout o horách souţených bouřemi 

a nevyloveném moři a ve svém srdci po nich zahořet touhou. Srdce je silné, třebaţe tělo 

je slabé.―
25

 

 

                                                 
22

 (TOLKIEN 2006, 168) 
23

 (TOLKIEN 2006, 164) 
24

 (TOLKIEN 2006, 164) 
25

 (TOLKIEN 2006, 154) 
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1.6. Mýty 

Nejpůsobivější obraz toho, co je mýtus, a jak s takovým tématem nakládat, podal 

Tolkien v jednom ze svých nejznámějších a nejpublikovanějších esejů, Netvoři 

a kritikové
26

. Svůj názor vyslovil v důkladném kritickém přehledu literárních, 

filologických, lingvistických a folkloristicko-etnografických rozborů staroanglické 

básně Béowulf – a s mýtem se vyrovnal vpravdě mytologicky.  

Předestírá příběh člověka, který zdědil pozemek plný prastarého kamene z někdejší 

hodovní síně jeho dávných předků. Postavil z toho materiálu dům, a kdyţ byl hotov, 

vystavěl ještě věţ. Věţ se stane postupně předmětem obdivu, pak zkoumání a nakonec 

úplného rozkladu a demolice ve jménu Poznání – rozliční šťouralové rozebírají kámen 

po kameni, aby objevili runy, a nakonec někoho napadne hledat pod věţí zdroj uhlí. 

Dokonce i stavitelovi potomci podlehnou všeobecnému běsu a označí předkův výtvor za 

absurdní. Všem těmto nechápajícím destruentům totiţ uniklo, ţe z vrcholku věţe bylo 

vidět moře.  

Tento příběh ve zkratce vyjadřuje Tolkienův přístup k mýtu i jeho výhrady vůči 

mnohým typům výkladu mýtů, které podle něj podkopávaly základy věţe, jenţ 

umoţnila zahlédnout mořskou šíř. Sám tento motiv, a přeneseně tedy význam svého 

přístupu, dokonce zmínil v Pánu prstenů – tichá deklarace nekonečné lásky k moři 

a nekonečné práce na stavbě, která nikdy neskončí.  

V eseji Netvoři a kritikové se Tolkien stal advokátem básně, kterou jsme dnes zvyklí 

vnímat jako dílo světového významu, nicméně jenţ byla zejména na přelomu 19. a 20. 

století vystavena mnohým kritikám, které Tolkien shrnul ve větě: 

„Je totiţ v přirozenosti tlachapoudů historického a staroţitnického bádání, ţe 

vrňoukají v huňastém lese domněnek, přelétajíce z jednoho stromu Tumtum na 

druhý.―
27

 

Ne, ţe by se Tolkien naváţel do práce svých kolegů, avšak na příkladu údajně 

faktických nedostatků, které byla Béowulfovi vyčítány (například to, ţe okrajová témata 

mají ústřední úlohu, kdeţto literárně kvalitní části jsou marginální, to, ţe je „historicky― 

nelogický, nebo to, ţe básnický styl je nedokonalý a nepřiměřený tématu) dokládá, ţe 

v časech moderní vědy stojíme na pokraji schopnosti porozumět mýtu jako mýtu – ne 

jako stavebnímu kameni obranné citadely nebo značky záboru půdy nad lukrativním 

zdrojem nerostu: 

 

„Obhájce mýtu je tak v nevýhodě: jestliţe si nedává pozor a nemluví 

v podobenstvích, zahubí, co studuje pomocí vivisekce, a zůstane mu jen formální či 

mechanická alegorie, a co víc, alegorie, která nejspíš nebude účinkovat.―
28

  

 

Jako nejzazší moţnost nepochopení síly mytologického vyprávění se uvádí případ, 

kdy do jisté míry cítíme pohnutí z vyprávěného příběhu, avšak přisuzujeme je spíše 

metru, volbě slov a vytříbenosti jazyka, zatímco máme tendenci upozaďovat 

mytologický obsah samotný. V Pánu prstenů je patrné, jak se s tímto vědomím Tolkien 

snaţí vyrovnat – snad proto jsou pasáţe z oficiálních, státnických a v pravém smyslu 

slova dějinných událostí patrně psané strohým, takřka popisně slavnostním slohem, 

zatímco pasáţe věnované jednotlivým postavám a proţitkům jejich osobního ţivota, 

                                                 
26

 (TOLKIEN 2006, 11–39) 
27

 (TOLKIEN 2006, 15) 
28

 (TOLKIEN 2006, 21). 
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nebo ty předkládající mytologickou či mytopoetickou látku, oplývají citlivým, 

strhujícím patosem.  

Tolkien ve shodě se současným názorem zasazoval vznik Béowulfa zhruba do 

osmého století a přisuzoval jej raně křesťanskému básníkovi znalému prací 

Caedmonovy básnické školy, zejména pak Genese, která je údajně starší neţ raně 

křesťanské zpracování Béowulfa, jistě však není starší neţ námět samotný. A je to právě 

toto období zlomu, které má klíčový význam pro celou Tolkienovu tvorbu. V jistém 

smyslu je Tolkien sám tímto vzdělaným písařem z úsvitu dějin. Autor Béowulfa  

„zmateným polopohanem nebyl ani v nejmenším―
29

 – to ostatně nelze u vzdělaného 

člověka těchto dějinných okolností předpokládat. Naopak, byl křesťan, avšak ve své 

básni ztvárnil pozůstatek kultury, která jistě za jeho ţivota ještě velmi silně rezonovala 

ve všech oblastech lidské činnosti, jako tomu pravděpodobně bylo i ve všech koutech 

čerstvě plošně christianizované Evropy (stačí vzpomenout výtvarný sloh iroskotské 

církve, která tou dobou aktivně rozšiřovala své misie i na pevnině – jako by ve svých 

uměleckých projevech přímo zhmotňovala pokřtěné Kelty, jenţ byli jejími nositeli). 

Britské ostrovy byly tou dobou uţ nevratně proměněny vikingskými nájezdy, zároveň si 

nesly starší tradice – římské, keltské, anglosaské stopy. Písně a mýty různých etnik 

měly na Britských ostrovech čas uzrát a ve vrcholném středověku daly vznik takovým 

legendám, jako je celý artušovský cyklus. Avšak i ten uţ podle Tolkiena nese natolik 

silné stopy křesťanství (a navíc není svázán se starou angličtinou, nýbrţ s Británií 

územně, a to pouze v základním rozměru), ţe ho nelze povaţovat za původní anglický 

mýtus
30

. Ve své práci hledal původní esenci všech těch starších a divočejších mýtů, 

hledal kořeny toho, co dalo vznik jedinečné kultuře Britů, jak tuto mnohavrstevnou 

syntézu nazývali jeho současníci, tak jako raně středověký pisatel pátral po původu 

svých vlastních písní. Nalezli je oba v hrdinském mýtu. Básník Béowulfa Tolkienovi 

zprostředkoval svůj záţitek časů před časovostí, Tolkien mýtus rozšířil o dalších tisíc let 

dějin (zejména duchovních, a tedy křesťanských) a vyloţil jej pro člověka doby bez 

mýtů. Jeho naléhavá potřeba, kterou označil za splácení dluhu mytologického vyprávění 

milované angličtině, vyvrcholila v Pánu prstenů. 

 

„ … basic passion of mine ab initio was for myth (not for allegory!) and for fairy-

story, and above all for heroic legend on the brink of fairy-tale and history, of which 

there is far too little in the world (accesible to me) for my appetite.― (TOLKIEN in: 

CARPENTER 1981, 144).
31

 

 

V kaţdém případě je z výše uvedených rozborů dvou klíčových esejů Tolkienovy 

tvorby (O pohádkách a Netvoři a kritikové) zřejmé, ţe pojmy pohádka a mýtus mají v 

jeho podání dosti specifický význam, leckdy se překrývají a oba jsou v těchto 

konkrétních interpretacích svým způsobem základními kameny jeho prózy.  

 

                                                 
29

 (TOLKIEN 2006, 32) 
30

 (TOLKIEN in: CARPENTER 1981, 144) 
31

 „(...) má nejhlubší vášeň se ab initio vztahovala k mýtu (ne k alegorii!) a k pohádce a především k 

hrdinské legendě na hraně pohádky a historie, čehoţ v tomto světě (dostupného pro mě) shledávám příliš 
málo.― 
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2. Arda 

2.1. Příběhy z Ardy – Hobit, Pán Prstenů, Silmarillion 

Pohádkovým příběhem, který bez nadsázky nejvíce ovlivnil Tolkienův ţivot, však 

byl Hobit. Ve vyprávění rozepínajícím se přes (na tento ţánr, jak byl klasicky chápán 

současníky) poměrně mohutný rozsah, nechal veřejnosti poprvé nahlédnout do 

Středozemě (záměrně ještě neříkám: Ardy, neboť Středozemě je jen její součástí 

a místem, na němţ se odehrávají některé události významné i pro ostatní země celého 

makrokosmu), a to očima postavy, která se později stala ikonickou – Bilba Pytlíka. Jeho 

v zásadě nijak nadstandardně komplikovaný (byť bohatý a důmyslný) příběh, v němţ 

jen okrajově zaznívají tóny jiných, temnějších a hlubších historií spjatých s Ardou, se 

stal v roce 1937 bestsellerem. Reakce široké veřejnosti povzbudily Tolkiena, který 

zprvu neměl v široký úspěch svých prací valnou důvěru, aby rozpracoval načaté téma, 

a tak se zrodil Pán Prstenů.  

V takto zhuštěném podání se můţe zdát, ţe Pán Prstenů vznikal jako odpověď na 

komerční úspěch vydaného Hobita, avšak nic nemůţe být vzdálenější realitě. Takový 

přístup byl Tolkienovi zcela cizí, tvůrčí proces, jenţ dal vznik jeho nejúspěšnějšímu 

románu (jenţ se v anketě uţivatelů distributorského serveru Amazon.com stal v roce 

1999 nejvlivnější knihou tisíciletí a jenţ byl vybrán francouzskými čtenáři deníku Le 

Monde mezi 100 nejdůleţitějších knih dvacátého století), byl postupný, pečlivý, 

důkladný, a trval více neţ deset let (Tolkien započal psát, nebo moţná skládat střípky 

obklopující Hobita po jeho vydání v roce 1937, Pán Prstenů vyšel poprvé v roce 1947). 

Z Tolkienovy korespondence
32

 vyplývá i způsob jeho práce, logický vlastně vzhledem 

k tomu, jak vznikla Arda samotná. Je to psaní románu ve smyslu vytváření příběhu za 

pouţití určitého typu prostředků a postupů a je to současně záznam historie s ohledem 

na faktografii a mytologii, která byla v autorově hlavě dávno předtím, neţ další náhled 

do Ardy nabral podobu románu. Arda, tajuplná Faerie, jak ji popsal v eseji 

O pohádkách, existovala v jeho mysli uţ od dob strávených v zákopech, snad ještě dřív, 

a způsoby a zprávy, kterými se drala do našeho světa, se lišily v průběhu Tolkienova 

ţivota. Je zřejmé, ţe Tolkien mínil napsat román (i kdyţ nejjasněji a nejintenzivněji v 

jeho tvorbě stále probleskovala kosmologie a mytologie později zkrocená do 

nerozsáhlého Silmarillionu), avšak vydal se neprošlapanou cestou. Zvolil formu takřka 

kronikářskou, strohý popisný styl, který přisoudil autorsky svým hrdinům (hobitům z 

Kraje, kteří si předávali Červenou knihu a zaznamenávali do ní svá dobrodruţství) 

a zastal pouze „editorskou práci―, kdyţ kniţní vydání „pro tento svět― opatřil 

vysvětlujícími poznámkami, doplňujícími informacemi z oblastí, které hobiti neznají, 

nebo historickými upřesněními. Ne, ţe by způsob vyprávění ústy (či přesněji perem) 

hlavní postavy byl zas tak novátorský, překvapující je ale důslednost, s jakou jej 

Tolkien ţánrově dodrţuje. To můţe zároveň pro jeho dílo představovat určitou zátěţ – 

mnoho čtenářů nenašlo nikdy cestu skrz celou spletitou historii války o Prsten, klenoucí 

se přes časový úsek víc neţ roku, protoţe - ač v jádru moderní román, je obtěţkáno 

jakousi hloubkou a popisností blíţící se spíše středověké kronice či hrdinskému románu 

a hlavními nositeli dějového pohybu či emocí jsou za prvé prvky severské ságy, za 

druhé křesťanská eukatastrofa.  

Zdeněk Neubauer se domnívá, ţe výrazné posunutí významu slova pohádka (fairy-

tale či fairy story) v Tolkienově teoretické studii je důsledkem toho, jak byl sám autor 

                                                 
32

 (TOLKIEN in: CARPENTER 1981, 25-124) 
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polapen a pohlcen světem a příběhem, který stvořil.
33

Jak příběh potemňuje a dotýká se 

hlubších a dramatičtějších témat, jak se rozšiřuje a jak narůstá psychologizace postav, 

vzdaluje se pojetí pohádky (kterou měl podle Tolkiena původně být) a dostává se na 

pole fantastického hrdinského románu – jehoţ tradici zakládá, proto se k ní explicitně 

nehlásí. Pán Prstenů se objevil jako svitek ze zapomenutých časů, a v témţe roce, kdy 

se objevil Camusův Cizinec (který je vůbec v mnoha ohledech příkladným kontrastním 

materiálem poukazujícím na výjimečnost Pána prstenů) se vyjádřil řečí takřka 

archaickou o událostech mytologické povahy. 

2.2. Berserk 

 
„V nejjednodušším smyslu je kontrastním záznamem o dvou okamţicích velkého 

ţivota, vzestupu a sklonku; propracovaným obrazem odvěkého a hluboce dojímavého 

protikladu mezi mládím a stářím, časným úspěchem a konečnou smrtí.―
34

  

 

Takto se Tolkien ve zkratce vyjádřil o Béowulfovi, a to je Béowulfův otisk v díle 

Tolkienově. Právě v této básni, vedle Sturlusonovy Eddy a Písně o Ynglinzích 

a Lönnrotovy Kalevaly
35

, našel Tolkien nejhlubší zdroj inspirace, v úvodu zmíněný tón 

v hudbě Ainur, který nikdy docela neutichl. Prochází Silmarillionem, kam ho poprvé 

uvádí Feänor a jeho bratři a kde vrcholí v příběhu Húrinových dětí v Túrinu 

Turambarovi, nese se jasně a silně Pánem prstenů, nevýrazněji v muţích (a ţeně) 

Rohanu. Zpívá o hrdinství a zuřívé odvaze berserků čelících jisté smrti. V Ardě je 

vlastní ponejvíce padlým elfům nebo lidem, kteří dobře chápou smrtelnost.  

Tolkienův hrdina je proměnlivý. Za nejstarší Tolkienovu epickou báseň bývá 

povaţován příbeh Eärendila, který se postupem času včlenil do mytologie (ba přímo 

kosmologie) Ardy, avšak ten je postavou spíše „z druhého břehu― - myšlenkově zapadá 

do schématu nesmrtelnosti, filosofie melancholie a věčnosti, ať uţ jsou jeho překonané 

útrapy jakékoli. Teprve s Feänorem a jeho příbuznými se v Ardě objevuje berserk 

nordického typu, o němţ tato kapitola pojednává. Teprve zápas s Morgothem, jenţ 

ukradl klenoty uchovávající pro věčnost světlo Valinoru, jaké bylo na počátku světa, je 

příleţitostí, aby elfové, krásní a věční, zapomněli na podstatu své duše, a v bojovém 

vytrţení a v zoufalství z bezradnosti se dopustili vraţdění bliţních a překročení všech 

známých zákonů. A teprve strašlivá sudba, nesmazatelné a neporazitelné puzení osudu, 

jaké ovládne děti odváţného Húrina, dá vzejít hrdinovi, jakým je Túrin Turambar.  

Napětí vyvolávané konfliktem smrtelnosti a nesmrtelnosti zde dosahuje svého 

maxima – a z něj nelépe vynikne krása coincidentia oppositorum v obraze dobré smrti. 

Tolkien v dopise čtenáři z dubna 1958 přiznává, ţe se Smrt stala bezděky ústředním 

tématem Pána prstenů. Ne ale truchlivá ani vykupitelská – ne tolik, jako v podobě 

zmatení nad touhou po nesmrtelnosti a smutkem z věčnosti
36

. Oba tyto póly překonává 

motiv nesmrtelnosti skrze smrt, takové, jakou si přejí vyslouţit severští hrdinové, a jaká 

je nezřídka souzena i jejich bohům (a tak rovněţ v mlhavé předzvěsti apokalyptické 

                                                 
33

 (NEUBAUER 2010, 38) 
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 (TOLKIEN 2006, 34) 
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 (FLIEGER, Verlyn: A mythology for Finland: Tolkien and Lönnrot as Mythmakers. In CHANCE, Jane 

(ed.): Tolkien and the Invention of the Myth. The University Press of Kentucky, Lexington, Kentucky 

2004. 285–293) 
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 (TOLKIEN in: CARPENTER 1981, 267) 
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vize i Valar v Ardě), v dobách, kdy ještě mytopoeticky nepůsobila křesťanská Dobrá 

zvěst. „Ony doby byly pohanské – pohanské, vznešené a bez naděje.―
37

  

Proto král Švédské říše Yngvar, jeden z hrdinů Sturlusonovy Ságy o Ynglinzích, 

nejen neváhá, ale ani nemá jiné moţnosti, neţ se vypravit do Estonska a najít smrt 

v bitvě. Béowulf nemá jiné moţnosti neţ čelit draku, který je jediným adekvátním 

nepřítelem tomuto hrdniovi, jenţ pokořil Grendela – mečem byl pozvednut ke slávě 

a s mečem v ruce klesá, skrze beznadějný boj vítězný povstal a beznadějný boj 

prohraný je jeho koncem. Dokonce ani veliký Praotec Odin nemůţe čelit vlku Fenrimu 

v dávno předpovězeném Ragnaröku, a přece vyjede do bitvy vyzbrojen kopím a v čele 

vojsk bohů a hrdinů. 

Podstatou hrdinské smrti není vznešené sebeobětování Rolandovo či Tristanovo, byť 

oba nějakým způsobem potvrzují, ţe jsou z téhoţ hrdinského plemene, jako jejich 

divocí předkové (onoho téměř vyhynulého druhu, za nímţ zavírá dveře nehrdinský 

hrdina 20. století). Jejich zuřivost je ale opředena jinou aurou, září v ní dvě odlišnosti, 

které uţ středověká próza jistým způsobem vyţadovala. Za prvé, je to vznešené „ve 

jménu― - Cti, Krále, Lásky. Je to poklad ukrytý za zoufalstvím, odměna, která čeká pro 

ty, kteří přeţijí a přídomek jejich jména, který z nich vytvoří ikonické typy nesené 

v různých typech umění, a tedy v lidském chápání, po několik dalších století. Za druhé, 

a především, je to Naděje – pro celý příběh, v němţ jde o záchranu cti a ţivota 

milovaného a ctěného krále, ale i pro bojovníka samotného, naděje ve smyslu 

očekávaného spasení. Je to spása časnosti a příslib věčnosti.  

Avšak zkáza v den Ragnaröku je jistá a neodvratná a nový svět, který nastane po ní, 

nemá s těmi, kdo čelí nestvůrám, nic společného.  

„Béowulf … neuvízl v síti závazků ani nemá nešťastnou lásku. Je člověk, a to je pro 

něj i mnohé jiné tragické až dost.―
38

  

Síla těchto příběhů a jejich hrdinů spočívá právě ve vědomí bezvýchodné, uvědomělé 

a až do posledního okamžiku neuznané porážky. 

„Těch starých hrdinů si povaţujme jak jen moţno: muţů spoutaných řetězy okolností 

nebo své vlastní povahy, rozpolcených mezi povinnostmi stejně posvátnými, 

umírajících zády ke stěně.―
39

  

 Není v nich nic z tragické vznešenosti sebeobětování, jejich těla a duše jsou drásány 

bez milosti a protáhlých proslovů, umírají se zpěvem nebo v temném mlčení zbroceni 

krví nepřátel a jejich nesmrtelnost, vydřená a podplacená cenou ţivota, spočívá 

v kolektivní paměti – ve vyprávěném a zpívaném mýtu. Takového hrdinu představuje 

král Theodén, probuzený z hlubokého zakletí, aby se pro Rohiry stal završením Třetího 

věku, a jeho smrt na Pelenorských polích je jistá a nevyhnutelná. Do bitvy přijíţdí 

podobný zuřivému bohu přesvědčený, ţe to nebude poslední jízda pro něj, nýbrţ i pro 

celé lidstvo. Přichází v odpověď na volání správce Gondoru, nikoli navrátivšího se 

krále, a v tom spočívá beznaděj o to hlubší, ţe král byl nalezen a (pro Theodéna) opět 

ztracen. Theodén, veliký Eorlovec, vyjíţdí na bělostném hřebci s kopím v ruce proti 

nepříteli podobnému apokalyptickému vlkovi. 

 

„ … čelo prvního éoredu burácelo jako zpěněný příboj na pobřeţí, ale Theodéna 

předjet nemohli. Byl jako posedlý smrtí, či snad se mu bojová zuřivost jeho otců 
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rozběhla ţilami jako nový oheň. Letěl na Bělohříváku jako bůh ze starých dob, jako sám 

veliký Orome v bitvě Valar, kdyţ byl svět mlád. Zlatý štít byl odhalen, a hle: svítil jako 

obraz slunce a tráva zeleně zahořívala pod bílýma nohama králova oře. Vţdyť 

přicházelo jitro, jitro a vítr od moře; temnota byla sňata a mordorská vojska kvílela 

hrůzou a prchala a hynula a kopyta hněvu je rozdupávala. A pak celé rohanské vojsko 

propuklo v zpěv a Jezdci zpívali a zabíjeli, protoţe se jich zmocnila radost z bitvy, 

a zvuk jejich zpěvu, který byl krásný a strašný, dolehl do Města.―
40

 
41

 

 

V Tolkienově díle má tento severský typ hrdiny neodmyslitelné místo, je prvním ze 

stupňů schodiště vedoucího k vrcholku věţe a k pohledu na oceán. Poslední, završující 

schod ale pochází odjinud a právě díky němu je Pán prstenů i se svými hrdiny 

naplněnými zuřivou oddaností poslednímu velkému gestu tak přístupný tomu, kdo je od 

nich vzdálen na dlouhá staletí. Domnívám se, ţe jej Tolkien vytesal pod vlivem svého 

vlastního intelektuálního a emočního tíhnutí a rovněţ za pomoci básníka věku Bedova, 

který mu zprostředkoval Béowulfa. Tolkien potom dokázal to, přes co se středověk 

překlenul a nová doba to proměnila a zpochybnila – přinesl berserkovi Dobrou zvěst.  

2.3. Hrdina 

Za takového nového hrdinu lze povaţovat Éowyn: 

 

„Její tvář byla velmi sličná a vlasy připomínaly řeku zlata. Ve své bílé říze se 

stříbrným pásem byla útlá a vysoká; zdála se však silná a strohá jako z oceli; dcera králů 

… sličná a a chladná jako jitro časného jara, v kterém se ještě neprobudilo ţenství.―
42

  

 

Éowyn připadne vládnout rohanskému lidu, kdyţ muţi odjedou do válek, avšak sama 

touţí je následovat. Její touhu podněcuje přirozená bojechtivost a kuráţ, kterou nese 

královská krev v jejích ţilách. I ona vidí daleko před a nad sebou planoucí hvězdu 

naděje v podobě přicházejícího krále, avšak pro ni je to hvězda oslepující. To, co by 

mělo nést naději (jak ji nese například Éowyninu bratru Éomerovi), je v konečném 

vítězství její poráţkou. A naopak, před konečnou zhoubou zachraňuje odváţnou 

bojovnici právě ten, kdo ji do jisté míry láme a přetváří. Příběh Éowyn je komplexním 

průsečíkem všech důleţitých aspektů celého románu – zaznívá v něm bojovný ryk 

berserků, zpívá se v něm o naději a Spasiteli, završuje se v duševním zrání plastické 

a realistické moderní postavy.  

Aragornovo rozloučení s Éowyn před odchodem do boje je příznačné – hrdá ţena je 

symbolem nezlomné vůle: 

 

„Éowyn stála sama přede dveřmi domu nad schodištěm, meč měla postaven před 

sebou a ruce poloţeny na jílci. Byla teď oděna v brnění a zářila na slunci jako stříbro.―
43

  

                                                 
40

 (TOLKIEN, John Ronald Reuel : Pán Prstenů. Návrat krále. Mladá fronta, Praha 2004. 98) 
41

 Typu rohanských hrdinů přizpůsobil Tolkien i básnickou formu písní, které se jich bezprostředně týkají 

(například TOLKIEN 2004, 103, 106, 108)  - odpovídá aliteračnímu verši (bez graficky zdůrazněné 

cézury), v němţ je vyprávěn i Béowulf. Jan Čermák v předmluvě k českému vydání Béowulfa z roku 2003 

předestírá, ţe tato forma verše dokonale vyhovuje spontánnímu improvizovanému přednášení hrdinských 

oslavných písní na hostinách a shromáţděních (důraz je kladen na rytmus tvořený těţkými slabikami, 

opisné pasáţe a kenningy umoţňují pěvci (básníkovi) rozmyslet lépe další verš), coţ je právě situace, 

kterou chce Tolkien navodit.  (BÉOWULF, ČERMÁK Jan (ed.). Kosmas, Praha 2003.) 
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Jediný okamţik, kdy je moţno zastihnout Éowyn rozechvělou, je právě v přítomnosti 

budoucího krále; tomu však samozřejmě takové tušení radost nepřináší, neboť její city 

neopětuje. A tu právě přichází Éowynina zkouška nekrutější – je připravena bít se za 

věc svou a svého lidu, avšak poráţka ji zastihuje na jiné frontě. V tu chvíli ale ještě 

plane, v nitru se jiţ chystá na boj, v němţ měla podle nařízení strýce a bratra chybět, a v 

němţ sehraje rozhodující úlohu, kdyţ se postaví Prstenovému přízraku v bitvě na 

Pelenorských polích a čelí nehmotnému nepříteli, jehoţ předchází hrůza a jehoţ nemůţe 

zabít ţádný muţ:  

 

„Přilbice, pod níţ se tajila, však spadla a její jasné vlasy osvobozené z pout jí 

bledězlatě zářily na ramenou. Její oči, šedé jako moře, byly tvrdé a nelítostné, a přece 

měla slzy na tvářích (...) Byla to Éowyn i Dernhelm. (...) tvář toho, kdo jde hledat smrt, 

protoţe nemá naději (...) Nesmí zemřít, tak krásná, tak zoufalá! (...) Rohirská dívka, dítě 

králů, štíhlá, avšak jako břit meče, krásná, a přece strašlivá.―
44

  

 

Éowyn je raněna, a nebýt Aragorna, krále, který se vrátil ze stínů, byla by to rána 

smrtelná. Není to ale ten druh vysvobození, ve který doufala: 

„Ve mně miluje jen stín a myšlenku: naději na slávu a velké činy a země daleko od 

rohanských polí.―
45

  

Tak mluví o lítosti nad osudem Éowyn Aragorn předtím, neţ ji povolá zpátky 

k ţivotu, který jí nepřináší radost ani úlevu: 

„ (...) pokud zbylo nějaké sedlo po padlém jezdci a mohu nasednout a je třeba konat 

nějaké činy. Ale k naději? To nevím.―
46

  

V tomto okamţiku se Éowyn ocitá v bezčasí, bezprecedentní situaci, s níţ se hrdinka 

jejího typu snad můţe vyrovnat: nenašla smrt v boji, v níţ doufala, ale ještě ani 

nedosáhla velikého vítězství v lásce nebo ve válce. Uvízla mezi osudem berserka 

a rytíře, pohrdá písněmi o své odvaze, ale nenachází ani úlevu ve spáse ţivota a v obratu 

bitvy. Hořkost z temnoty, která obestřela ji a její rod, a zklamání z lásky, která je 

mlhavým stínem její představivosti, ji zaklely na půl cesty mezi ságou a rytířským 

románem.  

 

„Stojím na jakémsi strašném rozhraní a v propasti přede mnou je čirá tma; je-li však 

za mnou nějaké světlo, to nevím. Ještě se nemohu obrátit. Čekám na nějaký osudný 

úder.―
47

  

 

Její vysvobození přichází z nečekané stany – jeho nositelem je ten, který Spasiteli 

předcházel a který byl Jeho jediným pozůstalým odleskem v upadlém domě správců 

Gondoru, kapitán, jenţ si u otce nikdy nevydobyl takovou lásku, jako udatný 

prvorozený Boromir. Setkání Faramira a Éowyn proběhne příznačně v Domě 

uzdravování – oba jsou raněni na duchu i těle, oba jen zdálky přihlíţejí poslednímu 

zoufalému boji, oba jsou podcenění a přehlíţení hrdinové svého rodu a oba nějakým 
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způsobem ve stínu plamene většího ducha, nového krále. Ve snu o vlně, která pohlcuje 

zelené pahorky, se Faramir protíná se svým skutečným autorem. Obraz, který Tolkien 

Faramirovi vkládá do úst při napjatém rozhovoru s Éowyn na hradbách Gondoru během 

očekávání konečného úderu, je podle autora jeho prvním setkáním s Ardou a dal 

vzniknout dávnému zaniklému království Faramirovýh předků, Númenoru
48

. Tak se 

v jediném okamţiku, jakoby zastaveném v čase, v němţ svět zadrţuje dech a očekává 

konečné rozuzlení, které přinese buď apokalypsu, nebo spásu, setkávají dva 

pozorovatelé velkých dějů, do nichţ nějakým způsobem zasahují, a jenţ jsou jim 

zároveň vzdálené a cizí, tak se setkává minulost s přítomností a budoucností, tak se 

setkává odvaha, smrt a beznaděj, tak se setkává světlo a temnota. Proroctvím, odpovědí 

a jistotou, která vystupuje nad jeho rámec a která zvěstuje eukatastrofický závěr 

příběhu, je věta pronesená z náhlého poznání lásky: 

„Éowyn, bílá rohanská Paní, v tuto hodinu nevěřím, ţe někdy nějaká tma potrvá!―
49

  

V Éowynině osudu vidí Faramir obraz zapletený kolem Aragorna: 

 

„Touţila jsi po lásce Pána Aragorna. Protoţe byl vznešený a mocný a ty sis přála mít 

proslulost a slávu a chtěla jsi být vyzdviţena vysoko nad ubohé tvory, kteří se plazí po 

zemi (…) Kdyţ ti však nabídl porozumění a soucit, nepřála sis uţ nic, snad jenom 

statečnou smrt v bitvě.―
50

  

 

Ale pouhou milostnou zápletkou se příběh Éowyn popsat nedá. Éowyn pošla všemi 

věky a písněmi, které se v Pánu prstenů zračí. Vyjela jako udatný berserk, byla spasena 

vírou a Dobrou zvěstí, aby se ve zklamání uchýlila do splínu a byla z něj vyvedena 

lidskostí, která z ní sňala závoj pýchy i temnoty. 

2.4. Spojovatel 

Postavami, které překlenují propast mezi „temnými pohanskými věky― a ryze 

křesťanským dílem, jsou v největší míře Aragorn a Gandalf. 

Jak jiţ bylo nastíněno, Aragorn je takřka spasitelskou postavou. Přichází ze stínu 

z vyhnanství, avšak jeho pokrevní linie je dobře známá a spojuje ho s velikým králem 

Gondoru a Arnoru, Isildurem – tím, který zvítězil a zklamal, kdyţ podlehl v dávném 

věku moci Prstenu (přistoupil na špatné rozhodnutí, pootočil dějinami nesprávným 

směrem). Nese současně na bedrech tíţi úpadku svého pokolení a na čele hvězdné 

znamení jeho někdejší slávy. Přichází nepoznán a zvěstován, obáván i očekáván. Nese 

meč, který byl znovu zkut jako znamení obnovy staré vznešenosti a slávy. Stává se 

přirozenou autoritou, avšak  nepřestává být především sluţebníkem a rádcem Toho, 

který nese Prsten. Pokorně přijímá úlohu sluţebníka a hrdě a vznešeně vystupuje, kdyţ 

se stane vůdcem.  

Na své cestě prochází Stezkami mrtvých, aby je vyvedl z prokletí. Má ruce léčitele, 

jasný odkaz na krále uzdravovatele známé především z francouzské středověké 

legendistiky. Jeho nástupem začíná se nový věk, věk lidí, a je uveden slovy: „Z Velkého 

moře přicházím do Středozemě. Zde budu bydlit já a mí dědicové do skonání světa.―
51
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Symbol korunovaného stromu ověnčeného hvězdami je odkaz ukřiţování 

(smrti/zániku) stejně jako vzkříšení a znovuzrození pod královskou korouhví. Vítězství 

Západu, lidí, dne, je vyznačeno zasazením nového stromu, odnoţe nejstaršího ze stromů 

Telperionu, které věstí Aragornovi – Elessarovi potomky a zachování rodu.  

David Lyle Jeffrey ve své eseji „Tolkien as philologist.― vydané ve sborníku Jane 

Chance Tolkien and the Invention of the Myth
52

 jako důkaz Tolkienovy schopnosti 

vyuţít jazykové vybavenosti ve prospěch věrohodnosti jeho prozaické tvorby uvádí 

jazykovědný rozbor jména Aragorn.
53

 

Druhou postavou nesoucí rysy křesťanského mystéria je Gandalf. Ten náleţí k řádu 

istari, čarodějů, bytostí ze Západu, vyslanců bohů (Valar) aby povzbuzovali 

Stvořitelovy děti ve Středozemi a tak napomohli dějinám ubírat se správným směrem. 

Ze všech postav v románu je to pouze on, Saruman a Sauron (kteří jsou nejspíše 

podobného nebo téhoţ řádu), kdo jsou zcela vyňati z dějinného času, v němţ jsou tak či 

onak zakleti smrtelní lidé a nesmrtelní Eldar. 

„Třetí věk byl můj věk. Já jsem byl Nepřítelem Saurona a moje práce skončila. Brzy 

odejdu. Břímě teď dolehne na tebe a tvé plémě.―
54

  

Tak promlouvá Gandalf k Aragornovi v závěru románu. Není zcela zřejmé, kam 

odchází a nemůţeme s určitostí říci, do jaké míry je smrtelný. Gandalf byl v první části 

románu svrţen do hlubiny Khazad-dum a utkal se s démonem ze starých časů, 

balrogem, porazil ho a sám zemřel.  

„Byl jsem sám, zapomenut, bez východiska, na tvrdém rohu světa. Leţel jsem tam, 

hleděl vzhůru a hvězdy se otáčely a kaţdý den byl jako jeden zemský věk. Slabě mi 

k uším doléhaly zvěsti ze všech zemí: rození a umírání, zpěv a pláč, a pomalé, věčné 

sténání přetíţeného kamene.―
55

  

Co je „sténání přetíţeného kamene―? Tento fascinující obrat jako by v sobě skrýval 

celé tajemství lidského smrtelného ţivota a všechnu tíhu nesmrtelné duše, znamení 

časnosti, která uplývá na věčnost, vesmír ve vší jeho obsaţnosti, v jaké je Stvořený 

a v jaké je Stvořitelem. Co je „jeden zemský věk― a co jsou „všechny země―? 

Gandalfova smrt a znovuzrození jsou tím nejskutečnějším, co Tolkien Středozemi vtiskl 

ve smyslu naplnění skutečného příběhu, jenţ se sám blíţí Pravdě (blíţe v oddílu 

Interpretace). Je to zázrak v křesťanském ohledu a příběh o víře (v původním smyslu 

slova – důvěře, oddání se, vloţení se do rukou mocností) ve věčnou a nesmrtelnou duši 

v ohledu ryze lidském. Mystérium, které obklopuje starce a hvězdy, je mystériem 

smrtelnosti.  

Gandalf se navrátí ze smrti, ale je proměněn. Z šedého se stává bílý. Z člověka 

světec, z proroka král, z podřízeného hlava řádu. Z šedého, který pátrá ve stínech a na 

okrajích známého světa po hlavě, jeţ by nesla korunu a po temnotě, která se prohlubuje, 

se stává nositel světla, jenţ roztíná beznadějný soumrak. Snad je Gandalf v bezčasí 
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souzen, ţe není jen rádcem, kterým ho Tolkien stvořil
56

, ţe se stal bojovníkem. Snad je 

poslán zpět, aby rádcem být přestal a vstoupil do boje tváří v tvář Nepříteli. Gandalfova 

tvář v tomto boji je Aragorn, tak jako Aragornovo poţehnání stát se Sauronovým 

soupeřem přichází z ruky Gandalfa. Oba jsou komplementárními sloţkami téhoţ, jsou 

v přeneseném slova smyslu (nikoli alegoricky!) Synem a Duchem.  

Avšak Středozemě je ţivá a její obyvatelé jsou skuteční – a Gandalf se víc a víc stává 

skutečným člověkem. Jeho proměna jen tento proces zdůrazní, v bílém plášti namísto 

šedého září majestát jeho lidskosti o to jasněji.  

2.5. Ztracený hrdina a moderní věk 

Zavázala jsem se nepříčit se vůli autorově a neinterpretovat jeho dílo skrze jeho 

vlastní ţivot, jakoţ i nenadsazovat alegorie tam, kde je na místě vnímat příběh a jeho 

étos, nikoli dějinné souvislosti. Nicméně i Tolkien sám se na několika místech zejména 

své osobní korespondence tématu války dotýká a objasňuje tak některé motivy své 

práce. Jak by se mohl nedotknout – sám byl přímým účastníkem první světové války, to 

ona probudila obrazotvornost, to ona ho dovedla aţ k nejzazším mezím lidské fantazie, 

k úniku nejvyššímu – k tvorbě mýtu a práci na Silmarillionu. 

Jak těţké pro něj potom bylo smířit se s myšlenkou, ţe jeho vlastní syn je zahrnut do 

podobné, starý svět likvidující, bezcitné mašinérie krutosti, není nesnadné pochopit. 

Sám se vyjadřuje v dopise Christopheru Tolkenovi 29. května 1945: 

 

„It is the aeroplane of war that is the real villain. And nothing can really amend my 

grief that you, my best beloved, have any connexion with it. My sentiments are more or 

less those that Frodo would have had if he discovered some Hobbits learning to ride 

Nazgul-birds 'for the liberation of the Shire'.―
57

 
58

 

 

Tolkien byl proslulým pacifistou a účast jeho syna ve válce na jeho názorech nic 

nezměnila. Diskuze široké veřejnosti o tom, zda Jeden Prsten symbolizuje atomovou 

bombu, se rozproudila uţ pro prvém vydání Pána prstenů a její závěr, veskrze kladná 

odpověď, je dodnes rozšířenou dezinterpretací, nebo přesněji nadinterpretací. Pro 

Tolkiena byla děsivým dějinným zjevem v rukách lidí s upadlou morálkou, moţnou 

konkluzí války v Tichomoří, rozbuškou a otazníkem vzneseným k nebesům: „We're in 

God's hands. But He does not look kindly on the Babel-builders.―
59 60

 

V jiném dopise (upřesňujícím charakter díla nakladateli) označuje Pána prstenů za 

příběh ubírající se po lince Smrtelnost – Pád – Stroj („Fall, Mortality and the 

Machine―
61

). Dějinné události, které v příběhu popisuje, vycházejí ze slabosti 

a bezmoci, z odvahy těch, kteří vědí, ţe bojují o svůj svět a své milované, z víry 

a naděje v křesťanském slova smyslu a z motivu strašlivé zbraně nebo mocné síly, 

kterou můţe představovat výbušnina, informace, nebo – jako v Pánu prstenů – 
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 (TOLKIEN in: CARPENTER 1981, 180) 
57

 (TOLKIEN in: CARPENTER 1981, 116) 
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 „Je to letadlo, kdo je skutečným padouchem v této válce. A nic nemůţe zmírnit můj ţal z toho ţe ty, 
můj nejmilovanější, s ním máš jakékoli spojení. Mé pocity jsou víceméně takové, jaké by proţíval Frodo, 

kdyby se dověděl, ţe se někteří hobiti začali učit létat na ptácích Nazgulů 've jménu osvobození Kraje'.― 
59

 „Jsme v rukou Boţích. Avšak On neshlíţí laskavě na stavitele Babylonu.― 
60

 (TOLKIEN in: CARPENTER 1981, 117).  
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 (TOLKIEN in: CARPENTER 1981, 145) 
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nepojmenovaná magie (je signifikantní, ţe přesné působení Prstenu, aţ na to, ţe 

způsobuje neviditelnost svému nositeli, vlastně není v knize explicitně vysloveno).  

Pravděpodobně bezděky, podvědomě, a nebo vědomě bez komentáře (přinejmenším 

v dostupné literatuře) však mistrovsky ztvárnil fenomén, který se s jeho dílem výslovně 

spojuje málokdy, uvedený ve všeobecnou známost Gertrude Steinovou – pocity 

Ztracené generace, k níţ sám mohl náleţet.  

Jak jistě vyplývá z tohoto textu, jakoţ i z díla samotného, Tolkienovi bylo zcela cizí 

zatíţit mnohovrstevný, komplexní příběh, jehoţ hlavním poselstvím je křesťanská 

Dobrá zvěst, beznadějí a absencí moţnosti završení. Nicméně hlavnímu hrdinovi tyto 

výsady vznešené melancholie člověka, který zaţil příliš mnoho, neţ aby dokázal být 

znovu tím, kým byl, dopřál bez odpustku a s neurčitým dovětkem, který ve skutečnosti 

rozuzlení přináší v té nejvýše idealizované formě. Můţeme tak celý motiv chápat jako 

vlastní uzavření válečné kapitoly, náznak vzdoru proti „Ztraceným― vrstevníkům, 

jejichţ tvorba gradovala ve dvacátých a třicátých letech a ovlivnila tak generaci, která 

publikovala zejména v letech padesátých, kdy vyšel i Pán prstenů, existencialisty, 

a nebo naopak jako utvrzení příbuznosti s oběma skupinami. 

Frodo, který splnil úkol (byť, jak Tolkien upozornil, při jeho plnění vlastně zklamal, 

coţ zejména první generace jeho čtenářů přehlíţela), se vrací do rodného Kraje, který je 

proměněn, znásilněn, okraden. Vymetení Kraje
62

 je poukazem na to, ţe věci unikají 

mezi prsty i těm, kteří bojují velké bitvy, dokonce jménem nebo v zájmu oněch věcí. 

Nicméně rány, utrţené v onom boji, se vyléčením těch povrchových, ať uţ na těle či 

v Kraji, v domově, nevyléčí – zůstává bezmála existenciální vyprázdnění, které ze všech 

vyhraných bitev dělá jen poloţky ve velké červené knize a které ve skutečnosti nikdy 

neumoţní chápat a být pochopen.  

„Jsem raněn (...) Raněn. Nikdy se to doopravdy neuzdraví.―
63

  

Tolkien věnoval poměrně mnoho řádků své korespondence tomu, aby objasnil 

smrtelnost a nesmrtelnost (o nichţ ještě pojednám) v rámci obyvatel Středozemě. 

U Froda (i Bilba) dospěl k tomuto závěru: Pro své zásluhy dostal to privilegium, opustit 

spolu s Eldar Středozemi a plavit se na Západ, do Valinoru, boţské země srovnatelné 

s rájem, kam elfové odcházejí, ale jeho vstupenka na loď nepřináší privilegium 

nesmrtelnosti. Ve Valinoru má pobývat tak dlouho, dokud se jeho rány nezhojí, a zemřít 

v míru. Jistým způsobem se o to zaslouţila Arwen, ale rozhodně její čin nemůţeme 

chápat jako prostý„transfer― moţnosti odejít
64

 . 

Tolkien pro svého hrdinu tedy volí nejlepší moţný konec – uvědomuje si tíţi 

a závaţnost svých činů v plné míře, ale zázračným působením Boţí vůle má moţnost 

shodit zátěţ své minulosti, přičemţ ale nesdílí temné a melancholické vědomí věčnosti, 

jimiţ je obtěţkán exodus Eldar (více rozvádím v kapitole Smrt). Jako by měl sám autor 

potřebu dovést Froda ke konci, v nějţ snad věří (prostřednictvím Očistce a věčného 

míru), avšak který je mimo dosah chápání. Rozhodně se ale jistým způsobem pokouší 

vzdorovat bezvýchodnému tónu nesenému svými vrstevníky, byť práci některých z nich 

obdivoval (například T.S.Eliota). O tom, nakolik je to pokus úspěšný, vypovídá na Pána 

prstenů výjimečně citově vypjatá závěrečná pasáţ celé trilogie, z níţ čiší tichý a úporný 

boj o smíření a hluboký, lahodný smutek Šedých přístavů.  
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V Samovi je patrně něco z obojího, je to „obyčejný hrdina―, jaký je bliţší i české 

literatuře – ten, který prošel válkou i s jejími hrůzami, ale vrací se, aby našel domov 

a rodinu, nicméně i jeho bytí je poznamenáno náznakem dočasnosti – Sam je doslova 

roztrţený mezi věrností a oddaným přátelstvím a touhou najít a pochopit ještě to, co uţ 

Frodovi uniklo. Nicméně i nad ním visí otazník, náznak toho, ţe coby jeden z těch, kteří 

nesli Prsten, se i on bude muset (smět?) vydat jednoho dne za moře. Do té doby ho ale 

čeká obyčejný ţivot – bude muset „být mnoho let celý a z jednoho kusu.―
65

  

Odchod těch, kteří nesli Prsten, Tolkien vysvětluje především mytologicky. Jsou 

součástí struktury příběhu, která se řídí nejen logikou pohádkového vyprávění, ale 

i nadřazeným, Boţským řádem – a ten do jisté míry překračují, kdyţ se stávají hybateli 

dějů spadajících pod jeho neomezenou moc. Proto pro ně uţ ve Středozemi není 

místo.
66

 Vpravdě ale Tolkienův pokus odskočit od osobní stránky vnímání věci ho do ní 

samotného navrací, neboť neklid, který hrdinové skutečných i pohádkových bojů sdílejí, 

je ve skutečnosti tentýţ. Je to vědomí, ţe i přes veškeré úsilí se věci nevratně změnily, a 

ţe tato proměna je nesena jimi samotnými, ať uţ v rámci mýtu, nebo reality. Ţe je 

nepřekonatelná a ţe neumoţňuje dotknout se nezměněných, nebo se jim jen přiblíţit.  

 

„I think, that victors never can enjoy victory – not in the terms they envisaged. And in 

so far as they fought for something to be enjoyed by themselves (...) the less satisfactory 

will 'victory' seem.―
67

 
68

 

 

Tato hluboká a důkladná psychologizace hlavních postav románu (byli jiţ zmíněni 

Gandalf, Éowyn, Faramir, Frodo, Sam a do jisté míry, zčásti spíše jako kontrastní 

poukaz, Aragorn, další analýza je mimo moţnosti a rozsah této práce) je 

nejvýznamnějším dělítkem, které jej vytrhuje z pouhého napodobování mytologické 

a středověké románové látky a zasazuje jej do okolností moderního románu poloviny 

dvacátého století. Byť se Tolkien vyjadřuje mírně zastaralým jazykem, který 

přizpůsobuje spíše dvěma zmíněným starým ţánrům, ţivost a důvěryhodnost postavám 

dodává především Tolkienem zdůrazňovaná znalost lidské povahy v soukolí dějin, 

neboť jsou to právě jejich rozhodnutí, vnitřní souboje, strachy i zoufalství, vášně a láska 

a především nejednoznačná poselství jejich přítomnosti v příběhu, která se vyjevují aţ v 

okamţiku, kdy jej jsme schopni zhodnotit vcelku, tedy po přečtení poslední stránky 

románu. Předurčenost existuje pouze v tom smyslu, ţe jsou zasazeny do světa, jenţ 

oplývá historií jim předcházející, ale jako by se samy zjevily spíše mimoděk, tak, jako 

do světa skutečně vchází nový člověk – článek řetězce lidského pokolení, na jehoţ 

počátku stojí koruny, kletby, úklady i poţehnání, nic ale vloţeno jemu do kolébky, 

všechno za prvé za hranicemi jeho oikúmené, ať uţ ve smyslu časovém, územním nebo 

duchovním, za druhé za mlhavým závojem přítomnosti, která o dějinách usuzuje ve 

zkresleném měřítku a pod vlivem  temného kouzla. Osud je moţno právě tak snadno 

nenaplnit, jako pronásledovat ve válce o Prsten. Úkoly lze odmítnout, sudbu zpřetrhat- a 

tak se z těch, kdo jsou předurčeni ke spáse, mohou stát padlí (jako v případě Sarumana).  
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 „Myslím, ţe vítězové nikdy doopravdy nemohou vychutnat vítězství – ne v tom smyslu, jak si je 

představovali. A čím více bojovali pro něco, co by sami mohli užívat … tím méně uspokojivé se vítězství 
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Ne však jen v mezích mýtu, ale i v mezích lidskosti pohybuje se hrdina Středozemě. 

V přátelském popichování trpaslíka a elfa, v dýmce nacpané drahocennými zbytky 

tabáku
69

, ve stisku ruky, který odhání noční můry na pláních Mordoru
70

. Ve sţíravé 

touze zmrzačené mysli dotknout se znovu iluze moci a ţivota, který ve skutečnosti 

nikdy nebyl, v divokém honu za přeludem, který promění svobodnou bytost v otroka 

své vůle. V pochybnostech, které přináší pokušení v nepochopené, palčivé a sţíravé 

lačnosti po něčem, čemu nerozumí, a v soucitu udíleném spíše mimoděk a nebo 

z nejasného tušení, ţe je tím jediným způsobem, jak lze osudu odpovědět. 

2.6. Nesmrtelnost 

Verlyn Fliegerová ve své knize A Question of Time jako jeden z inspiračních zdrojů 

Tolkienovy obrazotvornosti označuje George du Mauriera, přesněji jeho první román, 

Peter Ibbetson
71

. Jelikoţ hlavním objektem zájmu Fliegerové je fenomén překročení 

časových rovin, domnívá se, ţe Peter Ibbetson osvobodil Tolkienovu obrazotvornost 

směrem k bádání po neznámém, mytologickém, nepřítomném a dosaţitelném skrze 

pod- (či spíše: nad-) vědomí. Není zde na místě soudit správnost její domněnky, 

nicméně přivádí blíţe k pohledu na oba romány v kontextu nesmrtelnosti.  

Peter Ibbetson se pod tíhou okolností noří nejprve do světa svého dětství (ideálu, 

u kterého samozřejmě nahlédneme souvislost s Tolkienovým myšlením snadno, méně 

však ve skutečnosti s jeho tvorbou, neboť v Tolkienově případě tento ideál tvoří výchozí 

rámec příběhu, který jej, podobně jako ve skutečném světě, strhává k Historii, proudící 

nemilosrdně a rychle), aby je překonal a vydal se na vpravdě nesmrtelnou cestu zpět po 

lince času, myšlení, vědomí. Ne v historii, ale v podvědomí a v nadčasí, které tímto 

krokem utváří, tkví příbuznost obou autorů. Neboť bezčasí protkané nesmrtelností je 

jedním z nejnaléhavějších témat, jaká Středozemě přinesla.  

Je beze smyslu pokoušet se rozklíčovat, zda Eldar, elfové (nikoli fairies, kteří hrají 

pro Pána Prstenů roli pouze marginální v zájmu udrţení terminologie, jiţ, jak jsem 

předestřela, Tolkien pečlivě propracoval), představují některý typ lidí, nadzemské 

bytosti, určitou sociální vrstvu nebo historickou skupinu, byť takových pokusů potkáme 

bezpočet. Tolkienův postoj k alegorii byl důkladně objasněn. Poselství, které skutečně 

nesou, je Nesmrtelnost.  

Tolkien samozřejmě není jejím literárním vynálezcem, naopak, ve svém díle podal 

moderní a proto srozumitelnou a rezonující syntézu toho, co oslovovalo jeho 

samotného, reprezentanta generace, která proţila ty nejhorší okamţiky nejblaţenějšího 

století lidských dějin.  

Eldar jsou nejstaršími bytostmi obývajícími Tolkienův svět, jsou to Prvorození 

Stvořitele (Valar, „andělské bytosti―, jak je sám přibliţuje v korespondenci, stvoření 

jeho myšlenkou, nejsou zahrnuti), a jejich přirozeností je, ţe neumírají, respektive – 

jejich ţivot je svázaný s trváním „tohoto světa―
72

, přičemţ Tolkienova práce jeho zánik 

zahrnuje pouze v podobě náznaku v daleké budoucnosti. Oproti tomu lidé, Ilúvatarovy 

druhorozené děti, od něj smrt obdrţely darem, a je to právě toto napětí, které je hybnou 

silou mnoha středozemských příběhů. Ne snad, ţe by přímo generovalo konflikty za 

účelem získání jednoho či druhého (byť i toto téma se objevuje, například v příběhu 
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Míriel, jenţ zemřela z vlastní vůle, přičemţ smutek, který tím přinesla svému manţelovi 

i samotným Valar, měl fatální následky
73

), je ale přítomné jako esence, která řídí 

jednání a proţívání všech postav,  znemoţňující oběma rasám úplné vzájemné 

pochopení, nit táhnoucí se od jejich pradávných předků, kteří budovali a zklamávali 

před dlouhými staletími, přes ně samotné, aţ k jejich předurčení. 

A tu se zjevuje úskalí nesmrtelnosti, největší z myšlenek, které obestírají Ardu, 

a nejdokonalejší z odpovědí na všechny námitky ohledně fantastického díla velikého 

spisovatele. 

Eldar v sobě nesou přenesené poţehnání k tvoření (jelikoţ jsou svěřenci a milovaní 

andělských bytostí Valar
74

, z nichţ nejmocnější Manwë je zástupcem Stvořitele 

Ilúvatara), jenţ milují a naplňují ve všech ohledech. Jsou prvními tvůrci skutečné 

historie Ardy – a jsou také těmi, kdo nakonec nedokáţí běh historie přijmout a pochopit. 

Příběhy obsaţené v Silmarillionu do příchodu lidí stojí na pomezí historických záznamů 

a mytologie (vzpomeňme citát z kapitoly o mýtech, v němţ Tolkien vyjadřuje vnitřní 

potřebu stát se tvůrcem i čtenářem takového ţánru). Odehrávají se v bezčasí 

přiblíţeném pouze vágním ohraničením „věku―, a i kdyţ je můţeme blíţe datovat, 

v rámci elfí nesmrtelnosti ztrácí letopočty smysl. Svědky naléhavého rozporu takového 

bezčasí s neúprosnou časovostí událostí Pána prstenů jsou uţ pouze Elrond a Galadriel, 

poslední ze starého plemene, kteří zaţili všechny věky Středozemě i padlého Beleriandu 

– a oni jsou také jedním z nejsilnějších a přitom spíše skrytých motivů románu.  

 

„They wanted to have their cake and eat it: to live in the mortal historical Middle-

earth because they had become fond of it, (…) and so tried to stop its change and 

history, stop its growth, keep it as a pleasance, (…) where they could be 'artists' – and 

they were overburdened by sadness and nostalgic regret.―
75

 
76

 

 

Fliegerová vyzdvihuje jako příkladný motiv nostalgického tónu bezčasí 

obestírajícího Eldar kouzelný les Lórien. Členové Společenstva Prstenu v něm najdou 

odpočiněk po strastiplné cestě Morií a čas, který zde tráví, jakoby plynul jinou rychlostí, 

či jako by se zastavil docela. Kaţdý je pohrouţen do svých myšlenek, propojujících 

právě tak jako zrcadlo Galadriel „věci, které byly, a věci, které jsou, i věci, které teprve 

mohou být.―
77

  

Proto pobyt v Lórienu v moci Paní, která poznala všechny věky, není jen úlevným – 

jak píše Fliegerová, jako by toto místo reprezentovalo všechnu tíhu nesmrtelnosti 

v setkání se smrtelným – jako by nám chtělo ukázat všechnu svoji krásu, aby 

vyzkoušelo, jsme-li schopni se jí vzdát.
78

 A takový je celý osud Eldar. Zrozeni do 

krásného, čistého světa, který se mění příliš rychle a ubírá se neúprosně od vrcholu 
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k zániku vícekrát, neţ jsou bytosti milující kaţdý list a kaţdou vlnku schopny snést, 

jsou Eldar odsouzeni k pomalému rozkvětu k radosti, krutému souboji o její zachování 

aţ k jejímu úpadku a odchodu z tohoto světa – právě tak, jako jejich tvůrce, který se 

nikdy nevyrovnal s překotnými změnami, jenţ postihly jeho milovanou Anglii během 

první poloviny dvacátého století. Snad proto zůstává Valinor, tajemná říše na Západě, 

kam se smí přeplavit pouze oni,  jistém smyslu Tolkienovou vizí ráje. Avšak jako by on 

sám nebyl tak docela odhodlán nebo schopen jeho existenci přijmout, jako by ho stále 

neodbytně přitahovala časovost a smrtelnost lidského pokolení, nepochopitelná, 

nepopsaná, nejistá – jako by se sám vyhýbal tomu vynést soud o bytí po ţivotě.  

Místem, které v textu románu s překvapivou silou ilustruje rozpor smrtelnosti 

a věčnosti, je rozhovor elfa a trpaslíka při vstupu do lidského města:  

 

„Tak je to s věcmi, které začnou lidé, vţdycky: na jaře přijde mráz nebo v létě padlí 

a ony nesplní, co slibovaly.― 

„Přesto málokdy zajdou bez semene … a to bude leţet v prachu a hnilobě a vzejde 

znovu tehdy a tam, kde to nečekáme. Činy nás přetrvají, Gimli.― 

„A stejně z nich nakonec nebude tolik, kolik mohlo být, hádal bych,― řekl trpaslík. 

„Na to elfové neznají odpověď.―
79

  

 

Zdeněk Neubauer v eseji Do světa na zkušenou naznačuje, ţe právě nevyřčená 

tajemnství smrti a znovuzrození, kterých se velmi opatrně Tolkien dotýká pouze na 

dvou místech svého rozsáhlého díla, a to v příběhu Berena a Lúthien a u Gandalfa 

(a nepřímo například u Eärendila), jsou tím, co činí z Ardy věrohodné prostředí pro 

zakoušení existenciální zkušenosti příbuzné všem lidským bytostem (proto Pána 

prstenů a Silmarillion nazývá iniciačními texty) a tedy věrohodným světem skutečnosti: 

 

„A také ona [smrt] nám můţe být velkým poţehnáním, blaţeným darem 

druhorozených dětí Ilúvatarových, darem moţnosti naplnění a dokonání. V příběhu 

našeho ţivota se osten smrti stane pointou.―
80
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 (TOLKIEN 2004, 130) 
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 (NEUBAUER 2010, 72) 
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3. Lidé 

Pro ilustraci významu a dosahu Pána prstenů pro literaturu kolem poloviny 20. století 

dokládám několik zajímavých fenoménů, které se ke knize váţí. Dotknu se blíţe 

přátelství Tolkiena s univerzitním kolegou C.S.Lewisem, existenciální literatury 50. let, 

reakcí veřejnosti na román v 60. letech a naváţu volným výběrem mladších autorů, kteří 

na Pána prstenů nebo Silmarillion do jisté míry navazují.  

3.1. C.S.Lewis 

S Lewisem alias Jackem se Tolkien setkal na Oxfordské univerzitě. Spojovala je 

láska k mytologii a k mrtvým jazykům, byli členy společností a kruhů četby staré 

literatury. Jejich diskuze ovšem časem přerostly v další, intenzivní rozměr, který do jisté 

míry také ovlivnil jejich diametrálně odlišný přístup k tvorbě – o otázku víry. 

Tolkien Lewise poznal jako zapřísáhlého ateistu, avšak jak známo, Lewisův postoj 

k náboţenství se během univerzitní kariéry významně proměnil (dnes platí mimo 

jednoho z nejvýznamnějších autorů dětské literatury i za důleţitého popularizátora 

teologie). Rozpor mezi oběma přáteli vytanul kvůli Lewisově volbě pro anglikánskou 

církev (která byla, jak je zřejmé z prvé kapitoly, Tolkienovi nesympatická, doufal, ţe 

Lewise přitáhne ke katolictví). V zásadě lze říci, ţe celý tento vztah byl jakýmsi 

tříbením názorů, způsobů tvorby a dokonce i náboţenského smýšlení a chování pomocí 

protikladů. Lewis byl prvním čtenářem a kritikem příběhů ze Středozemě.  

 

„The unpayable debt I owe him was not 'influence' as it is ordinarily understood, but 

sheer encouragement. He was for long my only audience. Only form him did i get the 

idea that my 'stuff' could be more than a private hobby.―
81

 
82

 

 

Lewis byl druţný a přátelský člověk otevřený novým vlivům a takové je i jeho dílo. 

V populárně-naučných studiích o základních otázkách víry (Rady zkušeného ďábla, 

Zaskočen radostí, K jádru křesťanství a další, česky vydal Návrat domů) přibliţuje 

teologická dogmata širokému čtenářskému publiku intelektuálně vyspělou, avšak 

přijatelnou a pochopitelnou formou.  

Jeho nejznámější dílo, Letopisy Narnie, je v tomto kontextu ukázkovým příkladem 

rozdílnosti v přístupu obou literátů a jejich vzájemného vymezování.  

Letopisy Narnie jsou nepochybně tvorbou pro děti a jako takové vznikaly (lze tedy 

říci, ţe na rozdíl od Pána prstenů udrţely ţánr). Jde o alegorický katechismus od 

vysvětlení základních křesťanských ctností a neřestí přes přiblíţení některých 

biblických motivů (Genese) aţ po sloţitější teologická témata (velikonoční mysterium, 

apokalypsa). Spojovacím článkem je pohádková země Narnie a lev Aslan, Stvořitelsko-

christologická postava.  

Právě alegorie byla Tolkienovi na celém díle trnem v oku. Ve skutečnosti se obě díla 

(Pán prstenů a Letopisy Narnie) sobě blíţí jen velmi okrajově: 

„It is sad, that Narnia and all that part of C.S.L's work should remain outside the 

range of my sympathy, as much of my work was outside his.―
83

 
84
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 (TOLKIEN in: CARPENTER 1981, 362) 
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 „Nesplatitelný dluh, jenţ vůči němu mám, není 'vliv' tak, jak je obyčejně chápán, nýbrţ ve vytrvalém 

povzbuzování. Po dlouhou dobu byl mým jediným publikem, To on mě přivedl na myšlenku, ţe moje 
práce by mohla být něčím jiným, neţ jen soukromým koníčkem.― 
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Nicméně přátelství obou autorů, období jejich vrcholné tvorby a rovněţ současná 

popularizace obou děl (ač je nutno podotknout, ţe v rozdílné kvalitě a za velmi 

rozdílného ohlasu publika) skrze filmová zpracování je jaksi mimoděk pojí v obecném 

podvědomí autorsky blíţe neţ lidsky, coţ je poněkud nepřesná interpretace.  

Obě díla se podobají v tom, ţe jsou v základním ţánru pohádkami (i kdyţ 

u Tolkiena, jak bylo vysvětleno výše, ve velmi specifickém slova smyslu) a inspiraci 

čerpají částečně v mytologiích, byť Lewisovi je přinejmenším co do záběru bytostí, 

jimiţ zabydluje své království Narnie, bliţší středomořský mytologický okruh (vţdyť i 

jméno jeho boţské postavy, Aslana, pochází z turečtiny – příznačně označil lva slovem 

Lev, patrně coby analogii k biblickému tetragramu). V tom ale podobnost končí. 

Zatímco Tolkien vytváří svébytný svět, na nějţ aplikuje pravidla platná pro obecnou 

charakteristiku mytologické a historické látky, Lewis utváří únikovou literaturu 

v pravém slova smyslu – Narnie oplývá vším, co pochmurný svět válečné Anglie pro 

jeho mladé hrdiny postrádá, a kontrast mezi těmito rovinami je jedním z vedoucích 

motivů celého cyklu. V jediném díle celé heptalogie se tomuto schématu vymyká 

a v jednom z nich staví nadčasové, nedějové téma nad úroveň hry s časovými rovinami 

a okolnostmi příběhů.  

Při úvahách o vzájemném vlivu J.R.R.Tolkiena a C.S.Lewise je tedy třeba oprostit se 

od všeobecných srovnání ve smyslu únikové literatury válečných autorů (nebo členů 

takzvaných Inklings, „Tušitelů―, „Inkousťátek― či „Y/Inglingů―, oxfordského klubu 

přátel staré literatury) a zaměřit se na jejich osobní vztah, přátelské napětí, které dalo 

vzniknout dvěma rozdílným, avšak významným dílům anglicky psané literatury. 

3.2. Existencialismus 

Tolkienův nepříliš vřelý vztah k tvorbě jeho současníků byl do jisté míry uţ 

naznačen v předešlých kapitolách, proto nastíním jen stručné shrnutí.  

Je bez pochyby, ţe poválečná léta se v evropské literatuře nesla ve znamení 

existenciální literatury, která vyvstala jako přirozená reakce na proţité trauma druhé 

světové války. Zatímco po první velké válce se literáti snaţili zorientovat 

v proměněném světě techniky, nadnárodních sporů a nového nastavení společnosti skrze 

směry a styly avantgardní, zkušenost dvou takových otřesů zaţitých schémat během 

jediné generace přinesla otázky povznesené ţivotu pozemskému. 

Průlomoví filosofové existence jako Martin Heidegger, Karl Jaspers a Jean Paul 

Sartre proměnili šokovanou literární scénu teoretickou průpravou, autoři jako Graham 

Greene, Alberto Camus a poslední zmíněný z první řady dokonali načaté dílo umělecky.  

Jak bylo řečeno, cenil si Tolkien některých literátů ztracené generace, zejména 

básníků, není však známo ţádné jeho veřejné vyjádření o existencialistech. Nicméně – 

postavíme-li vedle sebe do řady tři průlomová díla konce čtyřicátých let, Camusova 

Cizince, Greenovo Jádro věci a Pána prstenů, je zřejmé, kam Tolkien mířil.  

Podle Neubauera
85

 šel Tolkien ve svém staromilství v oblasti literatury tak daleko, ţe 

coby člen Inklings označoval dokonce Shakespeara za svého druhu modernistu. 

Klasická literatura podle něj končila u Chaucera.  

                                                                                                                                               
83

 (TOLKIEN in: CARPENTER 1981, 352) 
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 „Je smutným faktem, ţe Narnie a celá tato oblast Lewisovy tvorby jsou zcela mimo pole mé sympatie, 
a stejně tak mnoho z mé práce mimo jeho.― 
85

 (NEUBAUER 2010, 12) 
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Ústředním sdělením tohoto oddílu má být poukaz na Tolkienovu oddanost mytologii 

a křesťanské látce v kontrastu vůči jeho současníkům. Pokud například Greene 

představuje sice křesťanského, nicméně jistě velmi málo ideálního hrdinu, neslučuje se 

sice s héroi Pána prstenů, avšak má aţ nečekaně blízko k jiné hlavní postavě – 

k Frodovi. Výše jsem uvedla, ţe Tolkien si na svých hrdinech cenil především 

rozporuplnosti a osobní svobody, která je profiluje aţ pod tlakem okolností – a stejně 

tak formuje své postavy Greene. Ten se však zcela vymyká osudovosti a nadřazenému 

řádu, který rezonuje událostmi Pána prstenů (jak bylo popsáno v kapitole o moderním 

hrdinovi). Greenův svět je pro jeho postavu nejednoznačný, těţko pochopitelný, 

neuspořádaný a postrádá vyšší logiku (jak je tomu u existencialistů všeobecně, s jistými 

výjimkami či spíše jen ve zmírněné podobě u filosofie Gabriela Marcela nebo 

v pozdních Camusových dílech). Tu jako čtenáři Pána prstenů především díky 

mytologické průpravě dobře chápeme, jsme podobni posluchačům hrdinských příběhů 

před dávnými stoletími. Spojení, které nám (oproti čtenářům Greenovým, odkázaným 

na víru spíše těţce zkoušenou a skrytou, podléhající četným jobovským zkouškám) 

pochopení zprostředkovává, je právě mytologie. V Tolkienově podání utváří pozadí 

obrazu, který pro ostatní autory jeho generace válečný záţitek smetl a na němţ 

promíchal barvy k nerozpoznání. Je základním motivem symfonie, kterou pro 

existencialisty přehlušila děla, hašteření moderní politiky, rachot motorů nebo 

pochodové zpěvy revolucí.  

Domnívám se, ţe to byl zároveň Tolkienův nejhlubší a nejprostší motiv, aby se do 

Ardy ponořil tak intenzivně a s takovou úporností. Lidská a citlivá snaha uchopit řád 

proměněné a znetvořené zkušenosti a předloţit jej zmatenému lidstvu, které na mýty 

zapomnělo, ho přiměly, aby se sám stal jejich stvořitelem.  

Do jisté míry tak Tolkien vlastně také naplňuje poslání autorů existence – avšak 

začíná od jiného konce, zpochybněné hodnoty zdůrazňuje, vyzdvihuje a tak, jako 

Platonův odváţlivec vyhlíţející z jeskyně k ideálům
86

, které ale poválečný člověk spíše 

odsoudil jako stíny stínů a iluze iluzí, jimiţ nelze proniknout, odklání se od nastaveného 

směru literární tvorby. Byť je z melancholického tónu jeho tvorby i z některých 

poznámek mimo vydaný text patrné, ţe se je sám spíše pokouší vynalézt, takřka 

vybojovat.  

Nejpatrněji je tato Tolkienova skepse patrná ve vcelku krátké a přehlédnutelné 

poznámce v dopise čtenáři z května 1964
87

: píše, ţe se pokusil začít psát příběh 

odehrávající se v Gondoru sto let po konci války o Prsten, avšak obraz, který mu 

vytanul na mysli, se zcela vymykal tomu, po čem ve skutečnosti touţil – namísto 

pohledu do vzkvétající civilizace spravované Aragornovou linií spatřil království 

v pozvolném úpadku, jaký nutně dolehne na kaţdou společnost, která se 

v nepřiměřeném blahobytu příliš vzdálí svým legendám, mýtům a ideálům.  

Přesto, ţe je Pán prstenů veskrze optimisticky završeným románem s křesťanským 

podtextem, pozorný čtenář nahlédne, ţe Tolkien není svým současníkům, zasaţeným 

příliš rychlou a krutou proměnou světa a myšlení, zdaleka tak vzdálený, jak působí na 

první pohled – a nebo ţe tato vzdálenost je především záchranným lanem vlastní naděje; 

naděje na víru, dobro, spasení.  
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 (NAGY, Gergely: Saving the myths: The Re-creation of Mythology in Plato and Tolkien. In: 

CHANCE, Jane (ed.): Tolkien and the Invention of the Myth. The University Press of Kentucky, 

Lexington, Kentucky 2004. 81-101) 
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 (TOLKIEN in: CARPENTER 1981, 344) 
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Právě pro tuto nadějnou notu stal se Pán prstenů zhruba dekádu po svém vydání 

ikonickým dílem hnutí amerického studentstva. Bonmot „Frodo lives―- „Frodo ţije― 

jako by se stal ztělesněním touhy mladé generace zklamané poválečným uspořádáním 

společnosti a vývojem mezinárodní politiky po řádu, kráse a naději vyjádřené tímto 

Tolkienovým literárním zápasem. Není náhodou, ţe tyto mladé lidi nejspíše 

a nejmohutněji inspirovala postava nejbliţší současnému typu hrdiny. Namísto 

heroických kapitol vztáhla se tato skupina čtenářů k malému člověku, jehoţ osobní 

odvaha, mnohokrát zkoušená a znejišťovaná neustálým tlakem okolnosti příliš strašlivé 

a nezvladatelné, neţ aby mohla být sdílena nebo přenesena. Aţ bolestně přesně lze v ní 

rozpoznat sebe sama.  

3.3. Následovníci 

Ţánr fantasy literatury nelze striktně vymezit dobou po vydání Pána prstenů. Tradice 

fantastických příběhů v tom slova smyslu, jak mu rozuměl Tolkien, se v Británii táhla 

uţ od dob anglického estetismu (kde ji zastupují romance, poezie a povídky Morrisovy), 

její kořeny lze dohledat v romantické próze (například Scottův Ivanhoe). Tolkienovi 

bylo známo dílo Chestertonovo, Wellsovo a v dopisech zmiňuje jako jedny z mála 

autorů současné prózy, kterým rád věnuje čas, Isaaca Asimova a Erica Rückera 

Eddisona
88

.    

Co ale vskutku je Tolkienovou invencí a jeho mohutným přínosem světové literatuře 

je výše zmíněná syntéza hrdinského mýtu, pohádkového příběhu a moderního románu, 

která vstoupila ve známost coby hrdinská fantasy.  

Obrovský zájem o tento ţánr od 70. let po současnost samozřejmě nezvratně s sebou 

přináší pokles kvality jednotlivých titulů, i přesto ale mnoho nově vycházejících titulů 

začínajících autorů platí za bestsellery ještě předtím, neţ se jejich skutečná literární 

hodnota prokáţe. Domnívám se, ţe o tom proč je tento ţánr v současnosti tak přitaţlivý 

zejména pro dospívající, ale i vyspělé čtenáře (literárně i věkem), výmluvně hovoří 

Tolkienova studie O pohádkách zevrubně rozebraná v prvé kapitole – Úniku, Útěchy 

a Obnovy je přece nyní čtenáři zapotřebí právě tolik a moţná víc neţ kdy jindy. Navíc 

současný ţánr hrdinské fantasy (níţe jsou záměrně vyzdviţeny příklady v některém 

ohledu vyčnívající na rámec průměru) zpravidla nevyţaduje příliš čtenářské námahy 

(stylem ani obsahem). Samostatnou kapitolu, jejíţ analýza však není v moţnostech této 

práce, představují hry na hrdiny (například rozšířená hra Dračí doupě) a počítačové hry 

s touto tématikou, které se zrodily ruku v ruce s masivním rozšířením tohoto ţánru 

a jistě představují zajímavý kulturně-sociální fenomén. 

Níţe uvádím několik pozoruhodných příkladů fantasy literatury, které se vzdor 

nedůvěře části odborné veřejnosti jistě nějakým způsobem otiskují do dějin literatury – 

novým přístupem, kvalitou zpracování nebo čtenářským úspěchem.  

Světově uznávanou autorkou, jejíţ dílo zasahuje do ţánrů literatury pro děti, sci-fi 

i fantasy, ale jíţ není cizí ani poezie, je americká historička a spisovatelka Ursula le 

Guinová, narozená v roce 1929. Největší uznání literární kritiky jí vynesl 

vědeckofantastický román Levá ruka tmy. Mezi českými čtenáři proslul zejména cyklus 

Zeměmoří (česky vydal Polaris) vyuţívající tvořivé moci snů a podvědomí. Světy, které 

le Guinová vytváří, jsou neohraničené, v případě Zeměmoří lze říct přímo bezbřehé 

a z jejich zákoutí se vynořují otazníky, výzvy i běsi. Le Guinová svými světy spíše 
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bloudí a objevuje je, neţ ţe by předkládala jejich objasněnou realitu, jak to dělá 

Tolkien. 

Autorem, který neobyčejným, originálním a inteligentním způsobem uchopil 

Tolkienem nadhozené téma mýtu, je Robert Holdstock. Tento britský autor, narozený 

v roce 1948, přijal výzvu ponořit se do podstaty mýtu a vyzdvihnout ji ve formě prózy 

svérázným způsobem, jehoţ výsledkem je cenou World Fantasy Award ověnčená kniha 

Les mytág (česky vydal Polaris 1994). Holdstockovým tématem ale není konkrétní 

mýtus ve smyslu příběhu, nýbrţ samotný způsob utváření, předávání a modifikace 

mytologie, které v některých místech románu přerůstá v hlubinnou analýzu kolektivní 

paměti a v prozaické zpracování Jungovské teorie archetypů. Domnívám se, ţe 

Holdstockova práce představuje v podstatě logické postmoderní vyústění Tolkienem 

vyzdviţené otázky. Tam, kde Tolkien tvoří a vypráví mýtus, překračuje Holdstock 

hranici příběhu a noří se hloub a hloub do jeho vrstev aţ na samou hranici logiky 

vyprávění, do srdce lesa, v němţ mýty a realita splývají. Důleţitou skutečností, která 

dotváří okolnosti příběhu, prohlubuje a psychologizuje jeho tématiku a také ji do jisté 

míry přibliţuje Tolkienovi, je motiv traumatu po návratu z války. Mnohovrstevnost 

románu umoţnila přístup k němu širokému publiku, avšak důslednost, s níţ k látce 

přistoupil, z něj dělá inovátorského klasika ţánru. 

Ve středoevropském kontextu je třeba zmínit polského autora Andrzeje 

Sapkowského. Svérázný nadhled, který prostupuje jeho dílem, zejména sérií hrdinské 

fantasy Zaklínač (česky vydává nakladatelství Leonardo) jej staví na pomezí hrdinské 

a humoristické fantasy. Větší inspiraci Tolkienovým dílem lze rozpoznat v husitské 

trilogii (Narrenturm, Boží bojovníci, Lux perpetua, vyšlo rovněţ v Leonardu). 

Zasazením do reálného historického kontextu inovuje Sapkowsky moţnosti ţánru, 

umně pracuje s historickými fakty v kombinaci s fantastickými prvky. Právě v inspiraci 

reality a fikce a v mnohých odkazech na (zejména český a polský) folklor a lidové 

pověsti je Tolkienovým dědicem. Historie se přetavuje v mýtus, mýtus se 

demytologizuje, výsledná syntéza rezonuje na pomezí pohádky, historického románu a 

hrdinské fantasy.  

Současným pravděpodobně komerčně nejúspěšnějším autorem hrdinské fantasy je 

američan George Martin. K proslulosti mu dopomohlo filmové zpracování prozatím 

nedokončené ságy The Song of Ice and Fire (česky Píseň ledu a ohně, vydává Talpress 

1996 - 2012). Martin je přímým Tolkienovým pokračovatelem, na rozdíl od výše 

uvedených do něj nevnáší mnoho inovativního, zato dokonale vyvaţuje všechny 

aspekty současné beletristické tvorby – od důkladné psychologizace postav přes 

nejasnou interpretaci klíčových událostí aţ po důkladnou charakterizaci situace 

a prostředí, do něhoţ příběhy zasazuje. Oproti Tolkienovi nevytváří mýty jako takové – 

postavy v jeho světě jsou modernější, jejich jednání údernější a historie hraje roli pouze 

jako pozadí politických a mocenských zápletek, jenţ jsou pro vývoj děje klíčové. 

Martin také inovuje oproti Tolkienovi vypravěčský postup, kdy děj sledujeme postupně 

pohledem několika postav, avšak jejich střídání je tak časté, ţe se v podstatě utváří 

plastický příběh viditelný „shora―, jako by jej podával vypravěč, jde tedy spíše 

o stylistické oţivění. Je nutno poznamenat, ţe se Martin oproti Tolkienovi posouvá ještě 

v jednom zásadním momentu – od pohádky se jiţ zcela odtrhuje a jeho explicitní popisy 

násilí a rychlost, s níţ nechává vymírat hrdiny, jimiţ svůj příběh hustě zalidnil, z něj 

činí autora přiměřeného značně otrlejšímu čtenáři.  
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Závěr 

„Zejména jeden obraz mu nedal spát. Začal listem lapeným ve vzduchu a stal se 

z něho strom; strom rostl, vyháněl nespočetné ratolesti a rozprostíral nejfantastičtější 

kořeny. Přilétali neznámí ptáci, usedali na větvičky a doţadovali se pozornosti. Potom 

se okolo Stromu a za ním začala v mezerách mezi větvemi a listím objevovat krajina. 

Objevil se tam les táhnoucí se napříč a hory se sněhovými čepičkami.―
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Poetická pohádková povídka Leaf by Niggle (česky List od Nimrala, v souboru 

Příběhy z čarovné říše, vydala Mladá fronta) je působivou sondou do ţivota velkého 

spisovatele. V naléhavé a úporné snaze dovést k dokonalosti dílo příliš veliké, neţ aby 

je jeden lidský ţivot mohl pojmout a příliš komplikované a „neuţitečné―, jak mistrovské 

plátno označují některé postavy v povídce, a nepochopitelně sloţité, jenţ by podle 

malířova souseda mnohem lépe poslouţilo jako výplň díry ve střeše (protoţe pak by 

bylo „uţitečné―), lze přečíst pocity barda, který začal zpívat stvořitelskou píseň. 

Všechny lístečky velkého stromu byly mu příliš cenné, kaţdý cizokrajný pták musel mít 

dokonalé peří a kaţdý horský hřbet jasnou linii. V takovém obraze zaznívají tóny 

skutečněji, neţ kdyby je zpíval, v takové písni hrají barvy ţivěji, neţ kdyby ji 

namaloval.  

Malíř Nimral je obyčejný člověk, laskavý tím způsobem, který jej věčně 

znepokojuje, a nepořádný a zahálčivý tak, ţe mu to znemoţňuje obraz dokončit. 

Jednoho dne se kola osudu kolem něj rozeběhnou a on je lapen a vrţen do pusté, tmavé 

krajiny, která v něm tvrdou prací odhalí kamenné kosti člověka. Ráj, do něhoţ smí 

vstoupit po tomto podivném a nesrozumitelném Očistci, má podobu nekonečného 

Tvoření po boku přítele.  

Obraz je dokončen a v dáli se vypínají vábivé hory plné skrytých stezek a nových 

příběhů. Umělec je pohlcen nikdy nekončícím objevováním a jeho poţehnáním je 

nehasnoucí úţas. Únik z nepochopitelného světa, Útěcha z práce a Obnova krásou. 

Mýtus o hrdinství, které se – nečekané, zapomenuté, překonané – objevilo v okamţiku, 

kdy utichl zpěv a zhasly ohně.  

Svíce zapálená v této ztichlé jeskyni se rozhořívá zvolna, stíny, které vrhá, znovu 

oţivují prastaré malby na stěnách a komíhání světel připomíná tanec. Vosku ubývá jako 

těla, které se rozdává v oběti, ale tóny, které svíce zaţehla, uţ temnota neumlčí. Vchod 

jeskyně se rozevírá do světa a pěvci jeden po druhém vycházejí, aby spatřili světlo 

Telperionu, nejstaršího ze Stromů. Jsou to probuzené děti Ilúvatarovy, synové a dcery 

mýtů. Dědicové Království.  
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 (TOLKIEN, John Ronald Reuel : Příběhy z čarovné říše. Mladá fronta, Praha 1997. 153) 
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